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RESUMO 

Bregalda, Luiz Henrique do Amaral. Licenciamento Ambiental de Empreendimentos nos 

Municípios Localizados na Região Hidrográfica II – Guandu nos Anos 2003 A 2009. 

Monografia (Curso de Graduação em Engenharia Florestal). Instituto de Florestas. 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2010. 

 

O Licenciamento Ambiental é uma ferramenta do poder púbico para o controle ambiental, 

com caráter preventivo, onde qualquer empreendimento ou obra que seja potencial ou 

efetivamente poluidora para estar de acordo com a legislação devem estar licenciadas, 

assegurando que o meio ambiente seja devidamente respeitado, fazendo com que haja 

harmonia do desenvolvimento econômico e social com a proteção ambiental. Atualmente, o 

órgão competente que emite as licenças de operação no estado do Rio de Janeiro é o Instituto 

Estadual do Ambiente- INEA, que fora criado a partir da junção de outros 3 órgãos: o 

Instituto Estadual de Florestas (IEF), a Superintendência Estadual de Rio e Lagoas (SERLA) 

e a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), este último responsável 

até então pela emissão de licenças ambientais no estado. O objetivo dessa monografia foi 

fazer o levantamento e análise de quantos, onde e quais empreendimentos obtiveram a 

emissão da licença de operação entre os anos de 2003 a 2009 na Região Hidrográfica II 

Guandu.  Após a coleta e análise dos dados, concluiu-se que após o ano de 2004 houve um 

aumento significativo de empreendimentos licenciados na Região Hidrográfica II Guandu, 

isso mostra que uma maior conscientização ambiental esta sendo colocada em prática pelos 

empreendedores e que novos empreendimentos estão se instalando na Região de estudo.  

 

Palavras chaves: licenciamento ambiental, licença de operação, passivo ambiental 
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ABSTRACT 

 

The Environmental Permit is a tool of public power for environmental control, as a preventive 

measure, or where any new development work that is potentially or effectively polluting to 

comply with legislation must be licensed, ensuring that the environment is adequately met by 

making that there is harmony with the economic and social development with environmental 

protection. The competent authority issuing the licenses to operate in the state of Rio de 

Janeiro is the INEA, which was created with the addition of 4 other organs, the purpose of 

this thesis was to survey and analysis of how, where and what projects have achieved issuance 

of license to operate between the years 2003 to 2009 in Region Guandu II Warer Basin. After 

collecting and analyzing data, we concluded that after the year 2004 there was a significant 

increase in licensed projects in the Region II Guandu basin, it shows that greater 

environmental awareness is being posted in practice by entrepreneurs and new ventures are 

being installed in Region of study.  

 

Keys words: Environmental licensing, license of operation and passive environmental 



viii 

 

 

SUMÁRIO 

 

 LISTA DE FIGURA ix 

LISTA DE QUADROS ix 

LISTA DE TABELA Ix 

1.INTRODUÇÃO 1 

1.1 Licenciamento Ambiental 1 

1.1.1 Definição 1 

1.1.2 Histórico 3 

1.2 Estrutura do Licenciamento Ambiental no estado do Rio de Janeiro 6 

1.2.1 Política 6 

1.2.2 Procedimento do Licenciamento 7 

1.3 O Licenciamento de atividades potencialmente poluidoras próximo a corpos hídricos 7 

2.OBJETIVO 8 

2.1 Objetivo Geral 8 

2.2 Objetivo específico 8 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 9 

3.1 Área de estudos 9 

3.2 Coleta e análise de dados 11 

4. RESULTADO E DISCUSSÕES 12 

5. CONCLUSÕES  16 

6. REFERÊNCIAS BIBILIOGRÁFICAS 17 

7. ANEXO.  18 

Anexo 1. Atividades sujeitas ao licenciamento 18 

Anexo 2. Quadro dos municípios sobre os empreendimentos 21 

 

 



ix 

 

LISTA DE FIGURA 

 

Figura 1. Mapa da área de estudo 10 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Caracterização dos municípios 9 

Quadro 2: Dados de Barra do Piraí  21 

Quadro 3: Dados Engenheiro Paulo de Frontin 23 

Quadro 4: Dados de Itaguaí 23 

Quadro 5: Dados de Japeri 29 

Quadro 6: Dados de Mangaratiba 30 

Quadro 7: Dados de Mendes 31 

Quadro 8: Dados de Miguel Pereira 32 

Quadro 9:Dados de  Nova Iguaçu 32 

Quadro 10: Dados de Paracambi 35 

Quadro 11: Dados de Piraí 35 

Quadro 12: Dados de Queimados 38 

Quadro 13: Dados de Rio Claro 41 

Quadro 14: Dados de Seropédica 41 

Quadro 15 : Dados de Vassouras 46 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Número de Licenças de Operação emitidas por ano nos municípios 

da região hidrográfica II  - Guandu 12 

Tabela 2. Número de Licenças de Operação emitidas por setor da atividade 

por ano nos municípios da região hidrográfica II  - Guandu 13 

Tabela 3. Número de Licenças de Operação emitidas por setor da atividade e 

por município na região hidrográfica II  - Guandu 14 

  

 



1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Licenciamento ambiental 

1.1.1 Histórico 

Desde a Revolução Industrial no século XVIII o desenvolvimento econômico passou a 

causar um impacto negativo significativo sobre o meio ambiente, através de uma exploração 

desordenada dos recursos naturais e do despejo aleatório de resíduos na natureza. Esse 

processo assumiu maiores proporções com o crescente aceleramento da globalização, 

(processo de integração das economias e das sociedades dos diversos países com fortes efeitos 

sobre os sistemas produtivos, hábitos de consumo e com o crescimento descontrolado da 

população), tornando alarmante a crise ambiental planetária (Farias, 2009). 

Também após a II Guerra Mundial no século XX começaram a surgir preocupações 

com as questões ambientais, devido às conseqüências das explosões atômicas e de uma série 

de acidentes ambientais. A primeira aparição dessas preocupações mundialmente significativa 

foi na década de 60, a partir de grupos e Organizações Não-Governamentais. A crença de que 

os recursos naturais eram inesgotáveis, que o homem tinha o controle total sobre o meio e que 

o solo absorvia tudo sem ser contaminado ajudou com a degradação ambiental.  

A disposição de resíduos diretamente nos solos foi por muitos anos considerada uma 

prática aceitável, pois, acreditava-se que os produtos gerados pelos resíduos, denominados de 

percolados, eram completamente dissolvidos no solo, não apresentando uma ameaça de 

contaminação (Bernades Jr., Sabagg & Ferrari, 1999). 

Os antecedentes da crise ambiental de 1970 manifestaram-se ainda nas décadas de 

1950 e 1960, criando uma preocupação mundial diante de episódios como: a contaminação do 

ar em Londres e Nova York, entre 1952 e 1960; os casos fatais de intoxicação com mercúrio 

em Minamata e Niigata, entre 1953 e 1965; a diminuição da vida aquática em alguns dos 

Grandes Lagos nos Estados Unidos; a morte de aves provocadas pelos efeitos secundários 

imprevistos do DDT e outros pesticidas, além da contaminação do mar em grande escala, 

causada pelo naufrágio do petroleiro Torrei Canyon, em 1966 (Martini Junior, 2005). 

Assim, competia ao Estado intervir para corrigir a incapacidade do mercado absorver 

as “externalidades”, através de políticas ambientais públicas, sendo em 1969, a promulgação 

da Política Ambiental Americana (NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY ACT – 

NEPA). Com a essa Política surge então a Avaliação de Impactos Ambientais- AIA. 

  Em 1972, realizou-se na Suécia a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano. Esta ficou conhecida por Conferência de Estocolmo e gerou documentos 

valiosos como a Declaração sobre o Ambiente Humano e o Plano de Ação Mundial. Tendo a 

participação de 113 países. Essa conferência representa um marco histórico que caracteriza o 

primeiro encontro entre Estados – Nações, em caráter global, para discutir a crise ambiental 

(Ribeiro, 2004). Esse foi o primeiro movimento mundial que se preocupou na busca de 

responsabilidades das questões ambientais. 

Os países que em seqüência adotaram a AIA como condição para implantação de 

empreendimentos foram o Canadá em 1973, a Austrália em 1974, a França em 1976, o Brasil 

em 1981, a Espanha em 1986 e a Holanda em 1987. 
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Na Historia Brasileira, existia em 1916 alguns capítulos inseridos no Código Civil 

Brasileiro que tratavam da ``Harmonia dos usos `` e visavam reprimir o mau uso da 

vizinhança e a solução de conflitos adjacentes, em 23 de Janeiro de 1934 criou-se o  Código 

Florestal de 1934. Em 1940 contém no código penal, em seus artigos 270 e 271 preceitos 

relacionados ao envenenamento e poluição de águas de abastecimento. O marco legislativo 

mais importante para o Brasil foi a criação do Código Florestal Brasileiro de 1965.  

No Brasil na década de 70 existia o Sistema de Licenciamento de Atividades 

Poluidoras– SLAP. Como dito anteriormente, o AIA foi instituído pela lei n° 6.803/80( que 

dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição)   

tendo sido reportada pela Lei n° 6.938/81 que criou a Política Nacional do Meio Ambiente- 

PNMA.  Ainda nos anos 70, época da criação dos órgãos de controle ambiental em nível 

estadual no Brasil, destaca-se o Rio de Janeiro, que publicou o decreto n° 134 de 16/06/75, 

estabelecendo a sua estrutura ambiental administrativa, criando a Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente- FEEMA pelo decreto n° 39/1975, que tinha como objetivo a 

pesquisa, controle ambiental, estabelecimento de normas e padrões, treinamento de pessoal e 

prestação de serviços, visando a utilização racional do meio ambiente. O Rio de Janeiro ainda 

implanta o sistema de licenciamento de atividades poluidoras o SLAP, através do decreto-lei 

n° 1633, de 21/12/77.  

O SLAP constituiu-se num conjunto de leis, normas técnicas e administrativas que 

consubstanciam as obrigações e responsabilidades do poder público e dos empresários, com 

vista a autorização para implantar, ampliar ou iniciar a operação de qualquer empreendimento 

potencialmente ou efetivamente capaz de causar alterações no meio ambiente. 

Nessa estrutura criada aparece com destaque a comissão estadual de controle 

ambiental– CECA (órgão colegiado, criado pelo Decreto-Lei nº 134, de 16 de junho de 1975) 

que atua na prevenção da poluição ambiental e controla a utilização racional do meio 

ambiente com as seguintes competências: exercer o poder de polícia inerente ao controle da 

poluição e a proteção ambiental; aplicar as penalidades cabíveis aos infratores da legislação 

de controle ambiental, mediante os órgãos fiscalizadores e fixar critérios para valores das 

multas. 

No Brasil, como instrumento do PNMA é ferramenta essencial o licenciamento 

ambiental. A Lei n° 6.938/81 em seu artigo 9, inciso III, instituiu a avaliação de impacto 

ambiental-AIA e no seu artigo 10, torna obrigatório o licenciamento ambiental para 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e 

potencialmente poluidores, bem como capazes de, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental. 

O sistemas de licenças de licenciamento no Brasil só foi regulamentado em 1983 pelo 

decreto-lei n°88.351 de 01/01/83 inspirado nas diretrizes do SLAP, criou assim o SISNAMA 

que estabelece definições, responsabilidades, critérios básicos diretrizes entre outros, para 

implementar a política nacional do meio ambiente, isso no estado do rio de janeiro 

estendendo-o para todo o território nacional, dando às entidades estaduais de meio ambiente a 

atribuição e a responsabilidade de exercer o controle das atividades modificadoras do meio 

ambiente, cabendo ao IBAMA atuar em caratê supletivo 

Dependeram de prévio licenciamento emitido pelo órgão estadual competente, 

integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA. São criados instrumentos da 
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PNMA como: padrões de qualidade ambiental; licença de operação; zoneamento ambiental, 

importante na analise de pedido de licença previa; AIA, criação de espaços territoriais 

protegidos pelo poder publico, estadual, municipal; garantia de prestação de informações 

relativas ao meio ambiente. A realização do Estudo de Impactos Ambientais e do Relatório de 

Impactos ao meio Ambiente- EIA/RIMA foi regulamentada pela resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente- CONAMA 001, DE 23/01/1986 

O Brasil foi o primeiro país a adotar o princípio do desenvolvimento sustentável, isso 

devido a sua constituição de 1988, a qual trata da ordem social. A constituição da direito a 

todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público o 

dever de defendê-lo. 

O decreto lei n° 99274/90 que substituiu o de 1983 em nada alterou os dispositivos 

sobre o licenciamento. A edição da Lei n° 7.804 de 18/07/89 deu ao IBAMA a atribuição de 

homologar o licenciamento nos casos que venham a ser determinados pelo CONAMA, e 

conceder licença a atividades cujos impactos ambientais passem a ser considerados de âmbito 

nacional ou regional. 

A edição da resolução CONAMA n° 237 de 19/12/97 alterou vários pontos do sistema 

de licenciamento ambiental vigente e estabelecidos pelos decretos mencionados 

anteriormente. Um dos aspectos mais importante é a distribuição de competência para 

licenciar entre o IBAMA, os órgãos estaduais e os órgãos municipais de meio ambiente, antes 

era exclusiva dos estados, dos distritos Federais e do IBAMA, cabendo a ele licenciar as 

atividades localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, no mar 

territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas ou em 

unidades de conservação e atividades localizadas em 2 ou mais estados, aquelas cujos 

impactos ambientais ultrapassem os limites territoriais do país ou de um ou mais estado, bem 

como atividades nucleares. O estado ficou limitado às atividades localizadas, desenvolvidas 

ou cujos impactos ambientais alcancem mais de um município ou, ainda, em unidades de 

conservação de domínio estadual, bem como aquelas localizadas nas florestas e demais 

formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas ao artigo da 2º da Lei n° 

4771/65. A Lei n°9.605/98 denominada de Lei de crimes ambientais responsabiliza 

administrativa, civil e penalmente o infrator. 

 

1.1.2 Definição 

O licenciamento ambiental tem por finalidade assegurar que o meio ambiente seja 

devidamente respeitado quando da instalação e operação de empreendimentos e obras, é uma 

exigência legal e uma ferramenta do poder público para o controle ambiental sendo um fator 

determinante para o funcionamento das atividades potencialmente poluidoras. 

Milaré (2005) conceitua o licenciamento ambiental como uma ação típica e 

indelegável do Poder Executivo, na gestão do meio ambiente, por meio da qual a 

Administração Pública procura exercer o devido controle sobre as atividades humanas que 

possam causar impactos ao meio ambiente. 

No processo de licenciamento várias questões das mais variadas ordens são 

consideradas, como a ambiental, a econômica, a cultural, a jurídica e a social. Além de 

estabelecer padrões de qualidade ambiental, o zoneamento e a AIA, o licenciamento 

ambiental é um instrumento de caráter preventivo criado para a execução dos objetivos da 
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PNMA, em especial harmonizar o desenvolvimento econômico e social com a proteção do 

meio ambiente, promovendo o uso racional dos recursos naturais, impedindo a utilização 

predatória e irracional desses recursos e racionalizando os custos empresariais na adequação 

dos projetos às exigências de controle ambiental. 

  O empreendedor tem o dever de solicitar, ao órgão competente responsável,  o 

processo de licenciamento ambiental, desde a etapa inicial do planejamento, instalação e 

operação. Só assim estará de acordo com a Legislação. 

Fink (2002) conceitua o licenciamento ambiental como o procedimento mediante o 

qual o órgão ambiental competente verifica se a atividade potencial ou significativamente 

poluidora que se pretende implementar ou que já esteja implementada está realmente em 

consonância com a legislação ambiental e com as exigências técnicas necessárias. 

Segundo Oliveira (2005), o licenciamento ambiental é o instrumento através do qual o 

órgão ou entidade ambiental competente avalia os projetos a ele submetidos, considerando os 

impactos positivos e negativos, para decidir se autoriza ou não a instalação, a ampliação ou o 

funcionamento do mesmo e, em autorizando, se faz ou não exigências para minorar os 

impactos ambientais negativos e maximizar os impactos ambientais positivos. 

O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras que 

exigem a elaboração do EIA/RIMA que compreende o diagnóstico da área de onde será 

implantado o empreendimento incluindo os aspectos sociais e ambientais, este estudo deve 

contemplar alternativas locacionais, tecnológicas e ainda a condição de não implantação do 

empreendimento. Deve ser verificado a existência de passivos ambientais além de prever o 

impacto que sofrerá o meio com a implantação do empreendimento. Existe ainda outros 

documentos técnicos e de estudo que podem ser solicitados para avaliação ambiental do 

empreendimento como por exemplo o Plano de Controle Ambiental- PCA, Relatório de 

Controle Ambiental- RCA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas- PRAD 

A Lei n° Federal 6.938/81 trouxe para o mundo do Direito o termo meio ambiente, 

assim como os conceitos de degradação da qualidade ambiental, poluição, poluidor pagador e 

inseriu o licenciamento como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente- 

PNMA , determinando a sua obrigatoriedade em todo território nacional.  

Alonso Jr (2002) entende o licenciamento como um mecanismo de proteção ambiental 

e de controle da poluição. 

De acordo como a Lei n° 9.605/98 e a Lei Estadual do Rio de Janeiro n° 3.467/00, que 

dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente e 

prevê a aplicação de penalidades a todas empresas com atividades poluidoras. Essas empresas 

devem possuir a licença ambiental para seu funcionamento estando sujeitas às sanções 

previstas nas leis de Crimes Ambientais.  

O documento que permite operação dos empreendimento são as licenças. Essas por 

sua vez servem como medida de controle pelo poder público, é um ato administrativo que 

estabelece regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental. A licenças é 

temporária, pois a questão ambiental é dinâmica. 

Estão sujeito ao licenciamento todos os empreendimentos capazes de alterar o meio 

ambiente como atividades: indústrias, comercial, extrativismo, agrícola, urbanística, de infra 
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estrutura de transporte, de geração de energia ou de saneamento. A Licença possui uma lista 

de restrições que devem ser seguidas pela empresa (Resolução CONAMA, 1997) 

A licença ambiental é um documento com prazo de validade definido, a de operação 

tem validade de 5 anos. O órgão ambiental estabelece regras, condições, restrições e medidas 

de controle ambiental a serem seguidas por uma empresa. 

São 3 os tipos de licenças: 

 

- Licença prévia - LP 

Constatada no art. 19 do Decreto 99.247/90 e no art. 8º da Resolução 237/97 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente-(CONAMA) 

Licença prévia é aquela que é concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento,  estabelece os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos na fase 

de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais e federais, 

aprova a localização, atesta a viabilidade, é um alicerce para a edificação de todo o 

empreendimento. Sua emissão ocorre após a aprovação do EIA/RIMA. A finalidade da LP é 

estabelecer condições tais quem o empreendedor possa prosseguir com a elaboração de seu 

projeto, corresponde a um comprometimento por parte do empreendedor de que suas 

atividades serão realizadas observando os pré requisitos estabelecidos pelos órgãos do meio 

ambiente. Essa licença não autoriza o inicio de qualquer obra ou serviço no local do 

empreendimento e tem prazo de validade determinado. 

 

- Licença de instalação - LI 

Constatada no art. 19 do Decreto 99.247/90 e no art. 8º da Resolução 237/97 do 

CONAMA. 

Concedida após a análise e aprovação do projeto executivo .É a licença ambiental que 

autoriza a instalação do empreendimento ou da atividade de acordo com o projeto, 

respeitando os requisitos ambientais. 

A obtenção dessa licença implica o compromisso de o empreendedor cumprir com as 

especificações constantes no projeto apresentado ou comunicar eventuais alterações dessas 

especificações. 

 

- Licença de operação - LO 

Constatada no art. 19 do Decreto 99.247/90 e no art. 8º da Resolução 237/97 do 

CONAMA. 

Licença de operação é a que autoriza a operação do empreendimento e/ou da 

atividade, após a avaliação das licenças anteriores. É concedida após a realização de vistoria e 

da confirmação do funcionamento dos sistemas de controle ambiental especificados nas fases 

anteriores do licenciamento ambiental. A renovação é concedida após a realização de nova 

vistoria quando vencido o prazo de validade de 5 anos. 
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O órgão ambiental faz as vistorias na obra ou no empreendimento a fim de constar se 

todas as exigências requisitadas nas outras licenças estão sendo cumpridas, somente então a 

licença de operação é liberada, é a única de caráter definitivo. A licença pode ser cancelada 

quando a fiscalização constate irregularidades como: falsa descrição de informações no 

documento, graves riscos ambientais ou à saúde ou alteração do processo industrial sem que o 

órgão ambiental seja informado. É com a qual essa trabalhamos nessa monografia, fazendo o 

levantamento e analise das licenças emitidas no período de 2004 a 2009. 

 

1.2 - Estrutura do licenciamento ambiental no estado do Rio de Janeiro 

1.2.1 Política 

A política de gestão ambiental do Estado do Rio de Janeiro apóia-se em um sistema 

coordenado pela Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, do qual faz parte a Fundação 

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, responsável pelo licenciamento, 

controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras, bem como pelo 

monitoramento dos corpos d'água do Estado. Também fazem parte do sistema a Fundação 

Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a Fundação Superintendência Estadual de Rios e 

Lagoas - SERLA  (FEEMA, 2007). 

A  FEEMA resultou da unificação e ampliação de quatro órgãos que atuavam 

setorialmente: a) o Instituto de Engenharia Sanitária; b) o Instituto de Conservação da 

Natureza; c) a Divisão de Combate a Insetos e d) a Divisão de Controle da Poluição. 

As responsabilidades da FEEMA são: O licenciamento ambiental e a fiscalização de 

empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores e daqueles 

que possam causar degradação ambiental; a análise de efluentes líquidos industriais, de 

emissões para a atmosfera e de resíduos, entre outras atribuições. 

Atualmente no estado do Rio de Janeiro o órgão responsável é o Instituto Estadual 

Ambiental- INEA, que foi criado em 2007 mas só entrou em vigor em 2009. 

A estrutura administrativa no Rio de Janeiro antes da criação do INEA era composta 

pela  CECA; FEEMA; IEF;  SERLA. 

A atuação da FEEMA era complementada pela CECA, diretamente vinculado ao 

Secretário de Estado do Ambiente- SEA. À CECA competia, entre outras atribuições, baixar 

as normas ambientais e outros atos complementares necessários ao perfeito funcionamento do 

SLAP; aplicava as penalidades cabíveis aos infratores da legislação de controle ambiental, 

mediante apreciação dos Autos de Constatação lavradas pelos órgãos fiscalizadores; e dava 

solução final aos processos de licenciamento ambiental nos casos de empreendimentos 

sujeitos a EIA/RIMA. 

A necessidade de ações integradas que possam dar maior dinamismo às operações 

relativas às questões ambientais no Estado foi a base para a proposta de unificação dos órgãos 

ambientais do Rio de Janeiro: a FEEMA, a SERLA, e o IEF, e isso se concretizou pela Lei 

Estadual 5.101, de 04 de outubro de 2007, que criou o INEA, o qual é confirmado pelo 

Decreto Estadual n°41.628/09. A criação desse órgão constitui um passo de suma importância 

para imprimir maior eficiência e efetividade à conservação, à proteção e a recuperação do 

ambiente natural no âmbito do Estado (SEA, 2008). 
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Este novo órgão tem por missão "executar as políticas estaduais de meio ambiente, de 

recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do 

Estado". A absorção das competências legais institucionais e atribuições dos órgãos 

unificados impõem ao INEA posicionamento de maior e mais complexa responsabilidade 

perante ao SISNAMA, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SNGRH, 

e Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza- SNUC, dos quais 

necessariamente participa em decorrência das atividades que lhe foram deferidas (SEA, 

2008). 

Como perspectivas de inovações para o meio ambiente do Rio com o novo órgão 

ambiental têm-se: uma ouvidoria e execução de obras, ou seja, o INEA é um órgão completo 

em execução, regulação e licenciamento. 

A estrutura básica do INEA é composta pelos seguintes órgãos: Conselho Diretor, 

órgão máximo deliberativo; Procuradoria; Corregedoria; Biblioteca; Laboratório de Análises 

de Qualidade Ambiental; Ouvidoria e nove Agências Regionais, além das unidades 

especializadas incumbidas de diferentes funções, que podem ser definidas no regulamento do 

Instituto ou em seu regimento interno.  

 

1.2.2 Procedimentos do licenciamento 

O interessado em pedir a licença ambiental deve agendar uma visita à Central de 

atendimento da antiga FEEMA, atual INEA, pelo site, munido do formulário de requerimento 

de licença preenchido e dos documentos gerais e específicos relativos à atividade a ser 

licenciada (FEEMA, 2007). 

Estando a documentação correta, o interessado deve pagar uma taxa relativa ao custo 

da análise da licença, que será calculada por ocasião da visita, de acordo com a Norma 

Ambiental- NA-051. Os documentos específicos para atividades sujeitas do licenciamento 

ambiental estão disponíveis no site do INEA (FEEMA, 2007). 

 

1.3 – O licenciamento de atividades potencialmente poluidoras em áreas próximos a 

corpos hídricos. 

A poluição gerada por atividades que atinge especialmente recursos hídricos acarreta 

uma diminuição da qualidade desses recursos, tendo que ser feito um grande investimento 

para despoluir, sendo que o custo de recuperação é geralmente muito maior do que o de 

preservação. A degradação dos corpos hídricos estão em um nível global pois esses recursos 

são necessários para a manutenção da vida. A questão dos recursos hídricos tornou-se uma 

grande preocupação ambiental já que sua redução esta constante devido a degradação causada 

por vários fatores, a água é renovável mas tem suas limitações. O desenvolvimento urbano é 

uma das maiores causas da degradação dos mananciais, os recursos hídricos estão sendo 

comprometidos pela degradação domestica, agrícola, desequilíbrios ambientais devido ao 

desmatamento e por causa das industrias, que é nosso objetivo de estudo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 – Objetivo geral 

 

Analisar as licenças ambientais concedidas pelo governo do estado do Rio de Janeiro 

no período de 2003 a 2009 para empreendimentos localizados nos municípios da região 

hidrográfica II – Guandu. 

 

2.2 – Objetivos específicos 

- Identificar os processos contendo as licenças de operação emitidas no período. 

- Classificar as licenças com relação a atividade do empreendimento, localização e 

ano. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 – Área de Estudo 

Este trabalho foi desenvolvido na região hidrográfica II  - Guandu. As bacias dos rios 

Guandu (1.385 km²), da Guarda (346 km²) e Guandu Mirim (190 km²), totalizam uma área de 

drenagem de 1.921 km², onde vivem cerca de 1 milhão de habitantes, o que representa cerca 

de 70% da área total da bacia hidrográfica contribuinte à Baía de Sepetiba. O clima 

característico é tropical úmido com temperatura média anual entre 20°C e 27°C e elevados 

índices pluviométricos, cuja média anual varia de 1000 mm a 2300 mm. O período de 

precipitação pluviométrica máxima vai de novembro a março e o de mínima, de junho a 

agosto, sendo que julho é o mês mais seco, com precipitação média mensal de 50 mm, e 

janeiro, o mais chuvoso, com média mensal de 300 mm. A área de abrangência da região 

Hidrográfica II foi definida através da Resolução nº 18 do CERHI, 8 de novembro de 2006, e 

contempla 15 municípios sendo 7 inseridos integralmente na bacia de Sepetiba, sendo eles: 

Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Queimados, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, 

Paracambi e 8 inseridos parcialmente: Miguel Pereira, Vassouras, Barra do Piraí, Mendes, 

Nova Iguaçu, Piraí, Queimados, Rio Claro, Rio de Janeiro (figura 1). 

 

Quadro 1: Caracterização dos municípios 

Cidade/características Região Área Km² 

População em 

2010 Principal Rio 

Barra do Piraí Médio Paraíba 582.1 98.457 Piraí/Rio das Flores 

Eng. Paulo de Frontin Centro-Sul Fluminense 142,9 12.187 Macacos 

Itaguaí Costa Verde 281,3 104.364 Itaguaí/Guarda 

Japeri Metropolitana 81,4 99.041 São Pedro/dos poços 

Mangaratiba Costa Verde 361,8 31.874 Rio da Prata 

Mendes Centro-Sul Fluminense 96.3 18.574 dado não encontrado 

Miguel Pereira Centro-Sul Fluminense 288,8 27.542 Santana 

Nova Iguaçu Metropolitana 520,5 744.442 São Pedro/Cabuçu 

Paracambi Metropolitana 186,8 43.684 Sabugo 

Pirai Médio Paraíba 504,6 24.545 Piraí 

Queimados Metropolitana 76,7 142.958 Abel/Queimados 

Rio Claro Médio Paraíba 843,4 18.288 Rio da Prata 

Rio de janeiro Metropolitana Santa Cruz 6.227.148 Guandu 

Seropédica Metropolitana 268,2 84.021 Valão dos Bois 

Vassouras Centro-Sul Fluminense 532.4 34.724 Alegre 
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Figura 1: Região hidrográfica II – Guandu. Fonte: Cd comitê Guandu 
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3.2 – Coleta e Análise dos Dados 

Os dados foram coletados através do acesso ao banco de dados relativo às licenças 

ambientais emitidas no estado do Rio de Janeiro. Este banco de dados é disponibilizado 

online pelo INEA através de seu sítio na internet (www.inea.rj.gov.br). Este banco e dados é 

acessível a partir de uma ferramenta de busca que permite ao usuário acessar as licenças a 

partir de filtros específicos. 

No caso específico deste trabalho, foram selecionadas as licenças de operação emitidas 

pelo estado para cada um dos quinze municípios que compões a área de estudo entre os anos 

de 2003 a 2009. A escolha deste período se deu em função de ser o único disponível 

eletronicamente neste banco de dados. 

Uma vez acessadas e selecionadas as licenças de operação de interesse, as seguintes 

informações foram coletadas e tabuladas: Razão social/Nome, CNPJ/CPF, n° do processo, 

unidade objeto de licenciamento, tipo de licença e o n° da licença. Outras informações 

específicas, como data de emissão, data de validade, endereço, telefone, e-mail e atividade 

foram coletadas após o acesso a cada processo individual.  

A tabulação dos dados permitiu a realização de análises de tendência central das 

mesmas usando os seguintes critérios: tipologia do empreendimento, ano de emissão da 

licença, município afetado, região.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No total foram identificadas 220 licenças de operação (LO) para a área de estudo.  Os 

dados brutos completos relativos a essas licenças coletados no sistema estão apresentados no 

anexo 2. 

Observou-se, conforme indicado na tabela 1, que o número de licenças emitidas foi 

crescente no período estudado, com seu pico máximo sendo atingido no ano de 2006. 

 

Tabela 1: Número de Licenças de Operação emitidas por ano nos municípios da região 

hidrográfica II  - Guandu 

Municípios/Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Barra do Piraí 0 0 2 9 1 7 1 20 

Engenheiro P.F 0 0 2 2 0 0 0 4 

Itaguaí 0 1 12 8 8 5 4 38 

Japeri 0 0 2 2 1 1 1 7 

Mangaratiba 0 0 0 12 2 3 0 17 

Mendes 0 0 0 2 0 0 1 3 

Miguel Pereira 0 0 1 2 1 1 0 5 

Nova Iguaçu 0 0 7 3 5 3 2 20 

Paracambi 0 0 0 1 3 1 2 7 

Piraí 0 0 5 7 4 3 4 23 

Queimados 2 0 5 6 5 4 3 25 

Rio Claro 0 0 1 0 0 0 0 1 

Seropédica 2 0 10 10 8 6 3 39 

Vassouras 0 0 0 6 3 1 1 11 

TOTAL 4 1 47 70 40 35 23 220 

 

Estudos comprovaram que a economia fluminense havia se expandido nos 3 primeiros 

trimestres de 2006, isso fica evidente no fato do ano de 2006 ter  tido a maior quantidade de 

empreendimentos que obtiveram licenças de operação. Os maiores destaque na indústria 

foram os setores da construção civil (+ 12,11%) e de extração de petróleo e gás (+ 5,57 %) 

comparados a anos anteriores (Fonte CIDE) 

É importante notar que a economia fluminense continua criando empregos formais em 

ritmo bem superior ao do crescimento da população do estado. No período janeiro-outubro de 

2006, registrou-se um saldo de 96.649 novos postos de trabalho, isso também devido ao 

grande numero de licenças  de operação emitidas. 
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O ano de 2006 foi o ano em que todos municípios, exceto Itaguaí e Rio Claro 

obtiveram o maior numero de emissões de licenças de operação. Sendo Mangaratiba o maior, 

com 12 licenças. 

Empreendimentos relacionados ao extrativismo foram os que mais obtiveram licenças 

de operação no período de 2003 a 2009. Isso pode estar relacionado com o fato de 70% da 

areia usada na construção civil na cidade do Rio de Janeiro ser proveniente dos municípios de 

Itaguaí e Seropédica, as fabricas de concreto e tijolo também obtiveram várias licenças de 

operação, isso também se deve ás construtoras civis (tabela 2 e 3). 

 

Tabela 2: Número de Licenças de Operação emitidas por setor da atividade por ano nos 

municípios da região hidrográfica II  - Guandu 

Atividade/Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Extrativismo 1 0 16 16 7 7 4 51 

Energia 3 0 4 16 5 2 8 38 

Fabricas 0 0 9 14 10 10 3 46 

Combustíveis 0 0 4 3 4 4 0 15 

Resíduos 0 1 5 0 7 4 2 19 

Porto 0 0 1 1 3 1 1 7 

Cultivos 0 0 3 9 0 0 0 12 

Outros 0 0 5 9 4 6 5 29 

TOTAL 4 1 47 70 40 35 23 220 

 

No item extrativismo considera-se o extrativismo de areia, argila, saibro, granito e 

captação de água. No item energia, considera-se operação de subestações, armazenamento e 

hidroelétricas, em fabricas considera-se fábricas de vários tipos de empreendimentos como a 

de tijolo, corante, concreto, cal, painéis, placas, látex, luminária, equipamentos industriais, 

garrafas pet, plástico, carbonatos, arame, pallets, cosméticos e componentes pesados. Em 

combustíveis encontram-se as atividades como operação de posto e transporte/armazenamento 

de gás e combustível. Na categoria Resíduos encontram-se atividades para transporte, 

armazenamento e tratamento dos resíduos alem do tratamento da rede de esgoto , de fossas e 

empresas para limpezas. No porto considerou as atividades como lavagem, estocagem, 

transporte de contêineres.  Foi coletado dados para cultivos de peixe, ostras, mexilhões e 

algas. As outras atividades que foram observadas foram atividades como clubes, recuperação 

de áreas e pneus, centros de treinamentos, comércio, lanchonetes, marmoraria, usinagem, 

alimentos, reciclagem, tecidos e reparos. 
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Observou um grande aumento de emissões de licenças em 2005, comparado com os 

anos de 2003 e 2004. Em 2006 foi o pico de licenças emitidas, diminuindo nos anos 

seguintes, mas observa-se que ainda sim é bem maior em relação aos 2 primeiros anos de 

coleta.  

Para energia e extrativismo, só não houve emissão de licenças de operação no ano de 

2004, sendo o ano mais com mais emissões para ambas atividades o de 2006. As fabricas e o 

cultivo obtiveram suas maiores ocorrências no ano de 2006, o qual não registrou nenhum 

licenciamento para empreendimentos de tratamento de resíduos. 

 

Tabela 3: Número de Licenças de Operação emitidas por setor da atividade e por município 

na região hidrográfica II  - Guandu 

Município/Atividade Extrativismo Energia Fábricas Combustíveis Resíduos Porto Cultivos Outros Total 

Barra do Piraí 3 6 6 0 2 0 1 2 20 

Engenheiro P.F 1 2 1 0 0 0 0 0 4 

Itaguaí 14 1 5 3 3 7 1 4 38 

Japeri 4 0 2 0 1 0 0 0 7 

Mangaratiba 1 1 0 1 3 0 8 3 17 

Mendes 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

Miguel Pereira 1 2 1 0 0 0 0 1 5 

Nova Iguaçu 0 0 5 3 8 0 0 4 20 

Paracambi 1 2 1 2 0 0 0 1 7 

Piraí 0 5 7 4 3 0 0 4 23 

Queimados 3 7 9 1 1 0 0 4 25 

Rio Claro 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Seropédica 22 4 6 3 0 0 2 2 39 

Vassouras 0 6 1 0 0 0 0 4 11 

TOTAL 51 38 45 17 21 7 12 29 220 

 

Principais atividades na cidade de Barra do Piraí segundo o wikipédica são: 

agricultura, indústrias metal-mecânicas e pecuária, mas foram coletadas informações de que 

os empreendimentos que mais obtiveram licenças de operação entre os anos de 2003 a 2009 

foram: A  maioria para energia e fábricas em geral. O que impulsionou a economia de Barra 

do Piraí foi a criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e o crescimento da cidade de 

Volta Redonda. 

Em Engenheiro Paulo de Frontin, segundo o Wikipédia, possui apenas 1 industria de 

médio porte, e é de fabricação de borracha, isso foi observado na coleta de dados, a única 

fábrica era para a fabricação de látex,  além de observar outras 2 licenças para operação de 

subestações de energia. 
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Itaguaí vem crescendo devido ao porto que nele se encontra, com atividades voltadas 

para exportação, foram coletadas 7 licenças para o município de Itaguaí para atividades 

relacionadas com o porto, mas a maior atividade que obteve licenças emitidas no município 

de Itaguaí foi para extrativismo, especialmente de areia cava. 

Nova Iguaçu foi o município que mais obteve licenças emitidas para tratamentos de 

resíduos. Isso devido a sua Central de Tratamento de Resíduos- CTR que desenvolve projetos 

e empreendimentos para tratamento de resíduos sólidos urbanos ou industriais, e entulhos 

provenientes da construção civil. 

Seropédica tem sua economia voltada para extrativismo de areia, isso fica evidente no número 

de licenças emitidas para o extrativismo de areia cava. 

Em Barra do Piraí , em Engenheiro Paulo de Frontin , Mendes, Miguel Pereira, 

Paracambi, Piraí , Queimados e Vassouras,  a maioria das licenças de operação foram para 

operações de subestações de energia. Em Japeri a maioria das licenças de operação foram para 

extrativismo de argila/saibro/granito. Em Mangaratiba a maioria das licenças de operação 

foram para cultivos de mexilhões/ostras. Em Rio Claro foi emitida apenas 1 licença de 

operação, e fora para comercialização de água. 

O município que obteve maior número de licenças de operação foi o de Seropédica 

com 39 licenças, sendo a maioria para areais , assim como Itaguaí, 38, em segundo lugar. 

Um maior número de licenças foram emitidas após o ano de 2004, isso se deve a alguns 

fatores como uma maior fiscalização dos órgão competentes em relação a atividades 

potencialmente ou efetivamente poluidoras, com isso as empresas procuram se licenciar para 

estar de acordo com a lei, por uma maior conscientização ambiental ou até mesmo um 

marketing verde/ecológico com empresas fazendo questão de mencionar em seus produtos 

que usa material reciclado, ou que o palito do picolé é proveniente de madeira de 

reflorestamento. O mais importante aqui não é o caminho e sim o final, não importa o porque 

e sim que empresas cada dia mais estão procurando o licenciamento ambiental. 

Mesmo com o licenciamento sendo obrigatório, muita irregularidade acontece como o 

despejo de resíduos/rejeitos em qualquer lugar, contaminação de rios entre outras coisas. 

Imagine só se não fosse fiscalizado, o mundo provavelmente estaria em condições bem piores 

que as atuais. Por isso o licenciamento é de suma importância para a vida do meio ambiente, 

ou seja, nossas vidas. 

Espera-se que a cada dia mais e mais empresas estejam licenciadas, fazendo com que 

o meio ambiente seja adequadamente respeitado e disponível para gerações futuras. 
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5. CONCLUSÕES 

  

 Entre os anos de 2003 a 2009 foram emitidas 220 licenças de operação para empresas 

localizadas nos municípios integrantes da Região Hidrográfica II Guandu. 

 O ano que mais obteve mais emissões de licenças de operação foi o ano de 2006, 

totalizando 70 licenças no total de 220. 

 Os municípios que mais obtiveram licenças de operação foram Seropédica com 39 

licenças e Itaguaí com38. O município que menos obteve licenças foi o de Rio Claro 

com apenas 1. 

 As atividades que mais obtiveram emissão de licenças de operação para suas 

atividades foram a de extrativismo, fabricas em geral e da rede de eletricidade. 

 A empresa que mais obteve licenças foi a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE 

S/A. com 34 licenças nesses 7 anos de dados coletados. 

 Observou um grande acréscimo de emissões de licenças após 2004 e uma constância 

após o ano de 2005, ficando mais linear a quantidade de licenças emitidas por ano. 

 A cada dia mais empresas buscam o licenciamento ambiental para estar de acordo com 

a Legislação 

 Espera-se que a cada dia mais empreendimentos sejam licenciados. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1: Atividades sujeitas ao licenciamento ambiental 

O site da FEEMA lista as atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental, 

conforme citado abaixo: 

Atividades agropecuária e agrossilvopastoril. 

1. Barras, embocaduras e canais em corpos de água; barragens, diques e canais de 

drenagem; dragagem e retificação de cursos de água; enroscamentos em corpos de água; 

transposição de bacias hidrográficas; aterros sobre espelhos d’água. 

2. Cemitérios. 

3. Cultivo de cana de açúcar pelo método de irrigação por aspersão. 

4. Dutos de derivados de petróleo e de álcool. 

5. Estações de rádio-base do sistema móvel celular. 

6. Indústrias de extração mineral. 

7. Indústrias de transformação. 

8. Oficinas de manutenção de veículos. 

9. Portos e aeroportos. 

10. Postos de abastecimento de combustíveis. 

11. Prestação de serviços de natureza industrial em unidades de terceiros. 

12. Projetos de parcelamento do solo para fins de assentamento rural. 

13. Projetos de silvicultura – plantio de espécies florestais com a finalidade de corte. 

14. Projetos de urbanização – edificações, loteamentos e projetos de parcelamento do 

solo, estruturas de apoio a embarcações de pequeno e médio portes, obras de drenagem 

urbana e pavimentação de vias, corte e aterro para nivelamento de greide. 

15. Rodovias, ferrovias e hidrovias. 

16. Sistemas de captação, tratamento e distribuição de água. 

17. Sistemas de coleta e tratamento de despejos industriais e esgotos sanitários e 

emissários submarinos. 

18. Terminais de minério e de petróleo e derivados, pontos de distribuição (city-gates) 

e bases de estocagem de combustíveis. 

19. Transporte de resíduos e de produtos químicos. 
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20. Unidades de estocagem, tratamento e incineração de resíduos industriais. 

21. Unidades de geração e distribuição e redes de transmissão de energia elétrica. 

22. Unidades de reciclagem e aterros de resíduos urbanos. 

23. Outras atividades que por suas características sejam consideradas efetiva ou  

potencialmente poluidoras ou que possam causar degradação ambiental. 

EIA / RIMA 

De acordo com o que dispõe o artigo 1º da Lei Estadual 1.356, de 03 de outubro de 

1988, dependerá da apresentação do EIA/Rima o requerimento de Licença Prévia para 

instalação ou ampliação dos seguintes empreendimentos: 

1. estradas de rodagem com duas ou mais pistas de rolamento; 

2. ferrovias; 

3. portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 

4. aeroportos, conforme definidos na legislação pertinente; 

5. oleodutos, gasodutos, minero dutos e emissários submarinos de esgotos sanitários e 

industriais; 

6. linhas de transmissão de energia elétrica, com capacidade acima de 230 kW; 

7. barragens e usinas de geração de energia elétrica (qualquer que seja a fonte de 

energia primária), com capacidade igual ou superior a 10 mW; 

8. extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

9. extração de minério, inclusive areia; 

10. abertura e drenagem de canais de navegação, drenagem ou irrigação, retificação de 

cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, 

11. construção de diques; 

12. aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; 

13. complexos ou unidades petroquímicas, cloro químicas, siderúrgicas e usinas de 

destilação de álcool; 

14. distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais - ZEI; 

15. projetos de desenvolvimento urbano e exploração econômica de madeira ou lenha 

em áreas acima de 50 hectares, ou menores quando confrontantes com unidades de 

conservação da natureza ou em áreas de interesse especial ou ambiental, conforme definidas 

pela legislação em vigor; 
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16. projetos agropecuários em áreas superiores a 200 hectares, ou menores quando 

situados total ou parcialmente em áreas de interesse especial ambiental, conforme definidas 

pela legislação em vigor; 

17. qualquer atividade que utilize carvão vegetal, derivados ou produtos similares 

acima de 10 toneladas por dia. 
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Anexo 2: Dados gerais com informações sobre os empreendimentos licenciados nos municípios  

Quadro 2: Dados gerais com informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Barra do Piraí 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

Águas Quentes Country 
Clube 

39.204.391/0001-00 E-07/200919/2005 Un007456 FE014322 8/7/2008 8/7/2013 
Rodovia lúcio meira (br-
393), km 270 - dorândia 

Operar as instalações de clube 
social, recreativo, esportivo e 

cultural 

Austen Processos 
Metalúrgicos Ltda 

19.991.918/0003-30 E-07/201095/2004 
Serviço de 
galvanotécnica 

FE009205 6/9/2005 6/9/2010 
Estrada governador 
raymundo padilha, s/n - 
santa cecília 

Realizar serviços de tratamento 
térmico do aço 

Cerâmica Terraforte Ltda 01.815.290/0001-94 E-07/201655/2003 
Fabricação de 
tijolos 

FE010617 31/3/2006 31/3/2011 
Rodovia lúcio meira (br-
393), km 279 - califórnia 

Realizar a atividade de fabricação de 
tijolos cerâmicos 

Concreto Usinado Apolo 
Ltda 

04.052.123/0005-50 E-07/202175/2004 

Preparação de 

concreto, 
argamassa e 
reboco 

FE014119 25/4/2008 25/4/2013 
Estrada barra do 
pirai/piabas, 404 - belvedere 

Realizar a atividade de fabricação de 
concreto 
 

Ipiabas Administração E 
Participações Ltda 

33.163.064/0001-62 E-07/203246/2003 Piscicultura FE010200 27/12/2005 27/12/2005 
Estrada dr. Luis novaes, 
4040 - fazenda santa 

margarida - ipiabas 

Realizar a atividade de criação de 
peixes em tanque-rede, em lagoa 

Issacar Baruch Indústria E 
Comércio De Produtos 
Minerais Ltda 

07.847.766/0001-55 E-07/202550/2006 
Ensaque de 
calcário 

FE013756 8/2/2008 8/2/2013 
Rua projetada a, 400 - 
dorândia 

Realizar a atividade de fabricação de 
cal, cal hidratada, calcáreo em pó e 
argamassa 

Light Serviços De 
Eletricidade S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/201357/2003 
Distribuição de 
energia elétrica 

FE011999 28/11/2006 28/11/2011 
Rua quintino bocaiuva, 45 - 
vargem alegre 

Operar a subestação de energia 
elétrica denominada vargem alegre 

Light Serviços De 
Eletricidade S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/201762/2005 
Distribuição de 
energia elétrica 

FE010780 18/4/2006 18/4/2011 

Rodovia rj-137 - trecho 

barra do piraí-ipiabas - 
belvedere 

Operar a unidade de distribuição de 

energia elétrica – subestação 
belvedere 

Light Serviços De 
Eletricidade S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/204148/2003 

Estocagem de 
produtos, artigos 
diversos e 

sucatas 

FE015496 10/1/2009 10/1/2014 
Usina elevatória de santa 
cecília - santa cecília 

Operar centro de armazenamento 
temporário dos resíduos gerados na 
subestação de santa cecília 

Light Serviços De 
Eletricidade S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/200689/2003 

Montagem e 
instalação de 
máquinas e 
equipamentos p 

FE012013 28/11/2006 28/11/2011 
Rua são gonçalo, s/n - 
química 

Operar a subestação de energia 
elétrica denominada química 
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Light Serviços De 
Eletricidade S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/201352/2003 

Montagem e 

instalação de 
máquinas e 
equipamentos p 

FE012007 28/11/2006 28/11/2011 
Rua ulisses valente, s/n - são 
josé do turvo 

Operar a subestação de energia 
elétrica denominada turvo 

Light Serviços De 
Eletricidade S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/203663/2002 Un002138 FE012840 28/5/2007 28/5/2012 
Rua assis ribeiro, s/n - - 
centro 

Operar a subestação de energia 
elétrica denominada assis ribeiro 

Light Serviços De 
Eletricidade S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/203647/2002 Un004104 FE012011 28/11/2006 28/11/2011 

Estrada presidente pereira 
(rj-137) - lotes 18 e 19 da 
quadra 2 - loteamento 
parque de veraneio ipiabas 

Operar a subestação de energia 
elétrica denominada ipiabas 

M. A. Elias Conservadora 
- Me 

39.756.416/0001-70 E-07/201512/2001 Un002191 FE014072 15/4/2008 15/4/2013 
Av. Major moacir mário 
salgueiro, 780 - belvedere 

 
Realizar as atividades de coleta e 
transporte de resíduos de unidades 
de tratamento de esgoto doméstico 

Mbp Isoblock Sistemas 
Termoisolantes S/A 

05.727.893/0001-95 E-07/201953/2006 
Montagem de 
painés 

FE013706 14/1/2008 14/1/2013 

Rua manoel coutinho de 

carvalho, 3.380 - campo 
bom 

Realizar a atividade de fabricação de 
painéis e telhas termo – acústicas 

Metalúrgica Barra Do Piraí 
S/A 

28.566.933/0001-60 E-07/200193/2005 Un006852 FE013705 14/1/2008 14/1/2013 
Estrada manoel coutinho de 
carvalho, 3.380 - campo 
bom 

Realizar a atividade de fabricação 
telhas metálicas 

Olaria São Sebastião Ltda 28.566.065/0001-18 E-07/203444/2005 
Extração de 
argila - dnpm 
890001/06 

FE011229 28/6/2006 28/6/2011 
Rodovia lúcio meira (br-
393), km 276 - fazenda bom 
retiro - califórnia 

Realizar a atividade de extração de 
argila e saibro, em área de 48,59 
hectares, conforme processo n 
890001/06 do dnpm 
 

Olaria São Sebastião Ltda 28.566.065/0001-18 E-07/200718/2004 

Extração de 

argila - dnpm 
890250/05 

FE011247 30/6/2006 30/6/2011 

Rodovia lúcio meira (br-

393), km 277 - fazenda feliz 
remanso - califórnia 

Realizar a atividade de extração de 
argila e saibro em área de 15,00 
hectares, conforme processo nº 
890250/05 do dnpm 

Olaria São Sebastião Ltda 28.566.065/0001-18 E-07/202208/2003 
Fabricação de 
tijolos 

FE010616 31/3/2006 31/3/2011 
Rodovia lúcio meira (br-
393), km 280 - califórnia 

Realizar a atividade de fabricação de 
tijolos cerâmicos 
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Pedreira Maracanã Ltda 28.578.649/0001-03 E-07/200772/2003 
Extração de 
gnaisse 

FE015238 23/12/2008 23/12/2013 
Rodovia rj 145, km 36 - 
santana da barra 
 

Realizar as atividades de extração e 
beneficia 
Mento de granito, com serviços de 
manutenção lavagem, troca de óleo 
e abasteci 
Mento de equipamentos e veículos 

da própria frota 

 

 

Quadro 3: Informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Engenheiro Paulo de Frontim 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

Água Mineral Mata 
Atlântica Ltda 

04.308.618/0001-74 E-07/203913/2005  UN006909 FE011871 31/10/2006 31/10/2011 
Rua do sítio santa clara, 521 

- pavuna 

Realizar as atividades de captação 
e envase de águal mineral, 
conforme processo nº 890006/99 
do dnpm e portaria de lavra nº 
274, de 27.10.05, do m.m.e. 

Indústria Frontinense De 
Látex S/A 

32.407.538/0001-01 E-07/202135/1989  

Fabricação de 
artefatos 

diversos de 
borracha 

FE009121 28/7/2005 28/7/2010 
Rua major tofani, 20 - 

borracha 
Realizar a atividade de fabricação de 
artefatos de látex 

Light Serviços De 
Eletricidade S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/201506/2001  

Montagem e 
instalação de 
máquinas e 

equipamentos p 

FE012009 28/11/2006 28/11/2011 
Rua joaquim mendes, 25 - 

morro azul do tinguá 
Operar a subestação de energia 
elétrica denominada morro azul 

Light Serviços De 
Eletricidade S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/204892/2002  UN002847 FE002969 17/5/2005 17/5/2010 
Rua luciano medeiros, s/n - - 

centro 

Operar a unidade de distribuição de 
energia elétrica - subestação paulo 
de frontin 

Quadro 4:Informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Itaguaí 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

Areal Barroso Ltda 36.086.783/0001-15 E-07/200793/2005  Un003396 FE009725 18/10/2005 18/10/2010 
Estrada santa rosa, 499 - - 

piranema 

 Atividade de extração de areia em 

cavas, em área de 6,75 ha, conforme 
processo nº 890534/03 do dnpm 

Areal Fernandes E Lima 32.148.793/0001-87 E-07/201598/2004  Un004438 FE006594 21/3/2005 21/3/2010 Rua pai fabrício, 145 - - Operar a atividade de extração de 
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Ltda mazomba areia em cava, em área de 2 ha, 
conforme processo nº 890072/03 d 

Areal Riacho Doce Ltda 36.438.919/0001-09 E-07/202733/2005  Un005079 FE009866 18/11/2005 18/11/2010 
Reta dos 500, lote 562 - 

piranema 

Realizar a atividade de extração de 
areia em cava molhada, em área de 
7,92 ha, conforme processo nº 
890.316/04 do dnpm 

Areal Riacho Doce Ltda 36.438.919/0001-09 E-07/200792/2005  Un007419 FE009724 10/11/2005 10/11/2010 
Reta dos 500, lote 563 - 

piranema 

Realizar a atividade de extração de 
areia em cavas, em área de 10,00 ha, 
conforme processo nº 890.358/98 do 
dnpm 

Areal Salioni Cunha Ltda-
Me 

30.091.490/0001-40 E-07/201962/2005  

Extração de 
areia em cava 

molhada - dnpm 
890113/99 

FE010761 17/4/2006 17/4/2009 
Reta dos 500, lote 548 - 

piranema 

Realizar a atividade de extração de 

areia em cavas, em área de 3,00 ha, 
conforme processo nº 890113/99 do 
dnpm 
 

Areal Silva Macedo Ltda 02.779.129/0001-75 E-07/200632/1999  
Extração de 

areia 
FE012709 7/5/2007 7/5/2010 

Estrada reta dos 500 - lote 
549 - piranema 

Realizar a atividade de recuperação 

de área degradada por extração de 
areia em cava 

Areal Transmontano De 
Itaguaí Ltda 

73.526.154/0001-95 E-07/204013/2005  

Extração de 
areia em cava 

molhada - dnpm 

890129/05 

FE010853 27/4/2006 27/4/2009 
Reta dos 500, lote 550 - 

piranema 

Realizar a atividade de extração de 
areia em cava, em área de 10 ha, 
conforme processo nº 890129/05 do 

dnpm 

Auto Posto Ita Gás Do 
Brasil Ltda. 

03.590.204/0001-18 E-07/201073/2003  Un003277 FE009816 16/11/2005 16/11/2010 
Estrada rj-99, lote 1 - quadra 

41 - vila margarida 
Operar posto de abastecimento de 
combustíveis líquidos e gnv 

Centralbeton Ltda 16.548.653/0054-51 E-07/203903/2005  
Preparação de 

concreto 
FE014679 29/8/2008 31/7/2012 

Rua félix lópes coelho, 222 - 
parte - ilha da madeira 

Realizar a atividade de preparação 
de concreto, argamassa e reboco 

Companhia Portuária Baía 
De Sepetiba 

72.372.998/0004-09 E-07/201934/2000  Estocagem FE012450 14/3/2007 14/3/2012 
Estrada ilha da madeira, s/n 
- porto de sepetiba - ilha da 

madeira 

Operar terminal de minério de ferro 
e granéis sólidos 

Companhia Siderúrgica 
Nacional 

33.042.730/0115-72 E-07/204374/2006  Un005453 FE012656 27/4/2007 27/4/2012 

Estrada da ilha da madeira, 

s/n - porto de sepetiba - ilha 
da madeira 

Realizar as atividades operacionais 

portuárias de carga e descarga e 
embarque de navios de granéis 
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sólidos, armazenamento e 
distribuição (rodoviária e 
ferroviária) de carvão, coque, coque 
de petróleo, clinker, concentrado de 
zinco, enxofre, minério de ferro e 
outros granéis 

Costa Verde Diesel Ltda-
Me 

00.482.487/0001-96 E-07/202465/2004  
Transporte de 

resíduos 
FE006806 10/1/2005 10/1/2010 

Estrada rj-99, 158 - vila 
margarida 

Realizar as atividades de coleta, 
transporte e destinação de resíduos 

Dimocostas E Abreu 
Comércio De Derivados 

De Petróleo Ltda 
04.041.907/0001-50 E-07/203564/2001  

Posto de 
abastecimento 

FE012315 16/2/2007 16/2/2012 
Rodovia rio- santos - km 

19,5 - jardim riviera 
Operar posto de abastecimento de 
combustíveis líquidos 

Enseg Serviços De 
Engenharia E Segurança 

Ltda 
28.170.322/0001-06 E-07/202664/2003  Un004241 IN000594 17/8/2009 17/8/2014 

Avenida coletoras, s/nº - 
quadra c - lote 1 a 5 - distrito 

industrial 

Para a atividade de centro de 
treinamento de combate a incêndio, 
incluindo serviços de manutenção e 
recarga de extintores 

J. B. Logística Ltda 04.023.382/0005-53 E-07/203554/2004  Un006436 FE007331 29/4/2005 29/4/2010 
Rua 5, lotes 13/ 14/ 15 - 

quadra "a" - - distrito 

industrial 

Operar pátio de estocagem e 
transbordo de granéis sólidos 

(carvão) 

Light Serviços De 
Eletricidade S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/203654/2002  Un002145 IN000699 8/9/2009 8/9/2014 
Estrada do mazomba, s/n - 

mazomba 
Para operar a subestação de energia 
elétrica sesd mazomba 

Maccomevap Indústria 
Comércio Tecnologia 
Iluminação E Serviços 
Eletromecânicos Ltda 

04.316.457/0001-60 E-07/202718/2005  
Fabricação de 

luminária 
FE012211 6/2/2007 6/2/2012 

Rua 5 - lotes 8/18 - quadra b 
- distrito industrial de itaguaí 

Realizar as atividades de fabricação 
e montagem de luminárias 
completas, refletores blindandos ou 
não, e semelhantes 

Mineração Pedra Branca 
Ltda Me 

06.901.579/0001-40 E-07/204014/2005  

Extração de 
areia em cava 

molhada - dnpm 
890128/05 

FE010854 27/4/2006 27/4/2009 
Reta dos 500, lotes 556 e 

557 - piranema 

Realizar a atividade de extração de 
areia em cava, em área de 19 ha, 
conforme processo nº 890128/05 do 
dnpm 

Mineração Santa Luzia De 
Itaguaí Ltda 

04.676.236/0001-01 E-07/201060/2004  Un005406 FE005997 15/8/2005 15/8/2010 
Estrada albertina alves 

gomes, s/nº - ibituporanga – 
chaperó 

Realizar a atividade de extração e 

beneficiamento de granito em forma 
de brita, em área de 49,29 ha, 
conforme processo nº 890345/97 do 
dnpm e portaria nº 535, de 23.11.00 
da s.e.m.m.e. 

Mineração Santa Luzia De 
Itaguaí Ltda 

04.676.236/0001-01 E-07/203487/2004  Un006684 FE013939 12/3/2008 12/3/2013 
Estrada albertina alves 
gomes, s/nº - entrada 

suplementar pela rua 3 - 

REALIZAR A ATIVIDADE DE 
EXTRAÇÃO DE AREIA E 
AREOLA, EM ÁREA TOTAL DE 
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ibituporanga - chaperó 226,65 HECTARES, CONFORME 
PROCESSOS nºs 890.152/98, 
890.153/98, 890154/98, 890.155/98 
E 890.156/98 DO DNPM 

N.W. Fabricação E 
Comércio De Peças 

Industriais Ltda 
36.541.506/0001-55 E-07/203973/2005  

Equipamentos 
industriais 

FE013128 2/8/2007            2/8/2012 
Rua sacramento - lote 11 - 

quadra 110 - califórnia 
Realizar a atividade de fabricação de 
equipamentos industriais 

Nuclebrás Equipamentos 

Pesados S.A – Nuclep 
42.515.882/0003-30 E-07/200635/2003  Un003083 FE010335 24/3/2006 24/3/2011 

Av general euclides de 
oliveira figueiredo, 200 - 

brisamar 

Realizar a atividade de fabricação de 
componentes mecânicos pesados 

para centrais nucleares e outras 
plantas industrais  

Paulo Renato Sinhorelli 
Junior Pneus Me 

05.788.051/0001-43 E-07/203722/2005  
Sede - 

borracharia 
FE013044 26/7/2007 26/7/2012 

Rua maria lima vieira, 09 - 
galpão - vila margarida 

telefone  
 

Realizar serviços de recuperação de 
pneus danificados  

Pedreira Sepetiba Ltda 32.579.302/0001-52 E-07/202358/2003  

Extração e 
beneficiamento 
de granito em 

brita - dn 

IN000246 3/6/2009 3/6/2014 
Rua félix lópes coelho, 222 - 

ilha da madeira  
 

Para as atividades de extração e 
beneficiamento de granito para 
produção de brita, em área total de 
45,99 hectares, conforme processos 
nº 890.071/80 e nº 890.167/98 do 

dnpm, com supressão da vegetação 
de área de 31,16 hectares  

Pedreira Sepetiba Ltda 32.579.302/0001-52 E-07/202358/2003  

Extração e 
beneficiamento 
de granito em 

brita - dn 

FE007722 11/1/2005 21/1/2009 
Rua félix lópes coelho, 222 - 

ilha da madeira 

Extração e beneficiamento de 
granito em forma de brita, conforme 
processo nº 890071/80  

 

Pica-Pau Itaguaí Materiais 
De Construção Ltda 

03.070.434/0001-56 E-07/204017/2007  

Comércio de 
materiais de 
construção e 

madeiras 

FE015067 18/11/2008 18/11/2013 
Avenida ayrton senna da 
silva, 706 - monte serrat 

Realizar as atividades de 
beneficiamento e comercialização 
de madeira 

Polibetume Serviços De 
Pavimentação Ltda 

07.228.365/0001-17 E-07/201504/2005  Un007648 FE007648 21/9/2005 21/9/2010 

Estrada albertina alves 
gomes, s/n - entrada 
suplementar rua 3 – 

ibituporanga 

Realizar a atividade de produção de 

concreto betuminoso usinado a 
quente (cbuq) 

Praia Do Leste 
Empreendimentos Ltda 

00.266.477/0001-13 E-07/202635/2004  Un006680 FE011075 31/5/2006 31/5/2011 
Praia do leste, s/nº - ilha de 

itacuruçá 
Realizar as atividades de captação e 
envase de água mineral 

Sanirio Locação De 05.489.245/0001-48 E-07/201453/2003  Coleta e FE003677 20/12/2004 20/12/2009 Rua alzira feital, 203 - vila Realizar as atividades de coleta e 
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Sanitários Químicos Ltda transporte de 
esgotos 

sanitários 

margarida transporte de resíduos sanitários 
provenientes de banheiros quí  
 

Semag Sagário 
Construtora Ltda 

30.228.720/0001-70 E-07/200386/2005  Un007027 FE008105 26/7/2005 26/7/2010 Gleba 2 - vila geni 

Operar extração de saibro e argila, 
recuperação e estabilização de área 
degradada e recomposição da 

propriedade, em área de 3,2 ha, 
conforme processo nº 890031/05 do 
dnpm  
 

Semag Sagário 
Construtora Ltda 

30.228.720/0001-70 E-07/200333/2005  Un007034 FE008115 21/6/2005 21/6/2010 
Parte norte da fazenda 

arapucaia guassu - lote 45 – 
centro 

Realizar as atividades de extração de 
saibro e argila, recuperação e 

estabilização de área degradada e 
recomposição da propriedade, em 
área de 11,68 ha, conforme processo 
nº 890556/03 do dnpm 
 

Sepetiba Cargo Ltda 06.347.809/0001-70 E-07/202663/2005  
Estocagem de 

produtos 
FE012030 28/12/2006 28/12/2011 

Rua 5 - lotes 4, 5 e 6 da 
quadra a - abrigo cristo 

redentor 

Operar terminal de armazenamento 
de conteineres, dotado de serviços 
de abastecimento de combustível, 
manutenção e lavagem de veículos e 
containeres 

Sepetiba Tecon S/A 02.394.276/0002-08 E-07/203813/2005  
Lavador de 

contêineres 
FE011439 18/7/2006 18/7/2011  

Estrada da ilha da madeira, s/nº - 

porto de sepetiba 

Sepetiba Tecon S/A 02.394.276/0002-08 E-07/202110/2000  
Terminal de 
conteirneres 

FE014278 6/6/2008 6/6/2013 
Estrada da ilha da madeira, 

s/nº - porto de sepetiba - ilha 
da madeira 

Operar o terminal de movimentação 
e estocagem de containeres, 
veículos, produtos siderúrgicos, 
entre outros produtos 

 

Sete Ondas Biomar 
Cultivo De Algas 

Marinhas Ltda 
06.145.275/0002-80 E-07/200867/2005  Un007341 FE011066 31/5/2006 31/5/2011 

Via coletora, lote 1a - 
quadra b - distrito industrial 

Realizar a atividade de 
beneficiamento de algas marinhas 
para uso alimentício 

Transportadora E 
Comércio De Derivados 
De Petróleo Vanilda Ltda 

30.933.311/0001-74 E-07/203621/2004  Un005435 FE013808 25/2/2008 25/2/2013 Av. Piranema, 116 – centro 
Operar posto de abastecimento de 

combustíveis líquidos e gnv 

Valesul Alumínio S/A 42.590.364/0003-80 E-07/201743/2006  
Instalação 
portuárias 

FE013368 28/9/2007 28/9/2012 
Terminal portuário de 

sepetiba - ilha da madeira 

Realizar as atividades de 
descarregamento de alumina e 
coque de petróleo industrial de 
navios, transferência através de 
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correias transportadoras, 
armazenamento em silos e 
transferência para caminhões 
graneleiros 

Viva Lessa De Itaguaí 
Reciclagem Ltda 

06.319.134/0001-56 E-07/204127/2007  
Transp. Rod. De 

resíduos das 
classes iia e iib 

IN000004 18/3/2009 18/3/2014 
Praça manoel antonio 

pereira nº 2 - quadra v - 
piranema 

Para realizar as atividades de 
transporte e estocagem de resíduos 
não perigosos (classe ii) 
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Quadro 5:Informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Japeri 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

CERÂMICA PLANALTO 
LTDA 

30.808.570/0001-73 E-07/200405/2005  Un004689 FE009870 21/11/2005 21/11/2010 
Sítio são martiniano - 
engenheiro pedreira 

Realizar a atividade de extração de 
argila, em área de 20,84 ha, 
conforme processo nº 890187/05 do 
dnpm 

EMPRESA DE 
MINERAÇÃO J. 
SERRÃO LTDA 

28.671.832/0002-30 E-07/202430/2002  Un004423 FE004726 11/1/2005 11/1/2010 
Estrada ary schiavo, km 1,5 

- - chacrinha 

Operar as atividades de extração e 
beneficiamento de granito em forma 
de brita, em área de 49,92 h 

GRANIGEO 

CONSULTORIA LTDA 
07.446.517/0001-58 E-07/203286/2008  

Extração de 
saibro - dnpm 

890546/07 
FE015367 7/1/2009 7/1/2014 

Estrada santa amélia 
guimarães com rua mário 

guimarães - jardim santa 
amélia 

Realizar a atividade de extração de 
saibro a céu aberto, em área de 36,88 

ha, conforme processo n° 890546/07 
do dnpm 

POLY FFS 
EMBALAGENS 

PLÁSTICAS LTDA 
07.046.827/0001-85 E-07/201565/2006  Un007171 FE011391 12/7/2006 12/7/2011 

Rua professora celita 
rodrigues andrade, s/nº - 

jardim marajoara 

Realizar as atividades de fabricação 
de embalagens plásticas, comércio, 
importação e exportação de 

materiais plásticos 

REBRAPET - 
RECICLAGEM 

BRASILEIRA DE 
PLÁSTICOS LTDA 

05.428.828/0001-69 E-07/202579/2003  Un004186 FE011069 30/5/2006 30/5/2011 
Avenida presidente tancredo 

neves, s/n - mucajá 

Realizar a atividade de produção de 
grânulos de pet a partir de garrafas 
pet recicladas 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA - SEAP 

05.482.345/0001-42 E-07/203647/2006  Ete FE012221 5/2/2007 5/2/2012 
Rua florença, sn - 

engenheiro pedreira 

Operar estação de tratamento de 
esgotos sanitários, em nível 
secundário, com vazão média 172,52 
m³/d e concentração de carga 
orgânica de 51,76 kg/d de dbo do 
complexo penitenciário de japeri 

URUPÁ MINERAÇÃO 
LTDA 

08.708.889/0001-78 E-07/201978/2008  

Extração areia-
dnpm 

890492/07,8904

93/07,890494/07 

FE015188 15/12/2008 15/12/2013 
Avenida beira rio, 22 - 

cidade jardim marajoara 

REALIZAR A ATIVIDADE DE 
EXTRAÇÃO DE AREIA A CÉU 
ABERTO, PELO MÉTODO DE 
CAVA SUBMERSA, EM ÁREA 
DE 42,69 HECTARES, 

CONFORME OS PROCESSOS nºs 
890.492/2007, 890.493/2007 E 
890.494/2007 DO DNPM 
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Quadro 6: Informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Mangaratiba 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

AMPLA ENERGIA E 
SERVIÇOS S.A 

33.050.071/0001-58 E-07/201274/2007  
Distribuição de 
energia elétrica 

FE014892 1/10/2008 1/10/2013 
Rodovia br 101 - km 38,5 - 

muriqui 
Operar a subestação de muriqui 

C.M MARTINS 
MARMORARIA 

05.687.060/0001-48 E-07/201678/2005  Un007811 FE010359 8/3/2006 8/3/2011 
Rua doalberto pereira pinto, 

lote 34 - conceição de 
jacareí 

Realizar a atividade de 
aparelhamento de mármore, granito 
e outras pedras decorativas em 
placas e chapas 

COMAT MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA 
29.424.033/0001-40 E-07/202454/2005  

Extração de 
saibro - dnpm 

890068/07 
FE010908 8/5/2006 8/5/2011 

Estrada são joão marcos, km 

4 - santa justina 

Realizar a atividade de extração de 
saibro, em área de 7,60 ha, conforme 
processo nº 890251/05 do dnpm 

FERNANDO OTÁVIO 
GOMES DA SILVEIRA 

633.951.427-87 E-07/201733/2006  Maricultura FE011322 26/7/2006 26/7/2011 
Saco da gamboa de cima - 
ilha de itacuruçá - muriqui 

Realizar a atividade de cultivo de 
ostras, mexilhões e coquiles, na baía 
de sepetiba 

L.C.MORATO 
LANCHES ME 

39.139.548/0001-52 E-07/202396/2003  
Bares, botequins, 

lanchonetes 
FE010229 3/1/2006 3/1/2011 Av. Beira mar, 12 - muriqui 

Operar lanchonete provida de 
sistema de tratamento de esgotos 

sanitários 

LIMPE SANI 3000 
SANEAMENTO E 
LIMPEZA LTDA 

07.635.401/0001-67 E-07/203728/2006  Fossa séptica FE012328 26/4/2007 26/4/2012 
Rua arthur pires, 108 - 

centro 

Realizar serviços de limpeza de 
fossas, sumidouro e caixas de 
gordura 

LUIZ ALBERTO LOPES 
FEIJÓ 

300.710.707-53 E-07/201731/2006  Maricultura FE011314 26/7/2006 26/7/2011 
Manguezal de itacuruçá - 

itacuruçá 

Realizar a atividade de cultivo de 
ostras, mexilhões e coquiles, na baía 
de sepetiba 

MINERAÇÕES 
BRASILEIRAS 

REUNIDAS S/A - MBR 
33.417.445/0023-36 E-07/202149/2003  

Berço de 
atracação no 

terminal da ilha 
Guaíba 

FE010737 28/12/2006 28/12/2011 Praia do leste - ilha guaíba 
Realizar a atividade de estocagem de 
minério de ferro 

PAULO CÉSAR GOMES 
DA SILVEIRA 

464.184.317-15 E-07/201730/2006  Maricultura FE011315 26/7/2006 26/7/2011 
Enseada das ilhas duas irmãs 

- muriqui 

Realizar a atividade de cultivo de 

ostras, mexilhões e coquiles, na baía 
de sepetiba 

POSTO DIANA DE 
ITACURUÇÁ LTDA 

05.211.630/0001-29 E-07/203213/2005  Un002123 FE012555 9/4/2007 9/4/2012 
Rodovia br 101, km 416 - 

itacuruçá 
Operar posto de abastecimento de 
combustíveis líquidos 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MANGARATIBA 

29.138.310/0001-59 E-07/203034/2007  
Construção de 

ete 
FE014059 8/4/2008 8/4/2013 

Rua c, lote 557 - quadra 31 - 
praia grande 

Operar rede de esgotamento 
sanitário e estação de tratamento de 
esgoto, com vazão média de 432 
m³/dia 
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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
MANGARATIBA 

29.138.310/0001-59 E-07/203035/2007  
Construção de 

ete 
FE013995 25/3/2008 25/3/2013 

Estrada rj-14, s/n - vila 
benedita - itacuruçá 

Operar sistema de esgotamento 
sanitário e estação de tratamento de 
esgotos 

RICARDO BRAZ 
MOREIRA 

288.701.907-49 E-07/201732/2006  Maricultura FE011318 26/7/2006 26/7/2011 
Ponta do tingui - balneário 

do saí - muriqui 

Realizar a atividade de cultivo de 

ostras, mexilhões e coquiles, na baía 
de sepetiba 

ROSÂNGELA VIANA 
ALFAIA DA SILVEIRA 

722.607.347-15 E-07/201728/2006  Maricultura FE011321 26/7/2006 26/7/2011 
Ilha duas irmãs menor - 

muriqui 

Realizar a atividade de cultivo de 
ostras, mexilhões e coquiles, na baía 
de sepetiba 

SÉRGIO LUÍS GOMES 

DA SILVEIRA 
296.150.547-04 E-07/201727/2006  Maricultura FE011317 26/7/2006 26/7/2006 

Saco da gamboa de baixo - 

itacuruçá 

Realizar a atividade de cultivo de 
ostras, mexilhões e coquiles, na baía 
de sepetiba 

SUELI DA ROCHA 
SILVEIRA 

309.310.617-68 E-07/201726/2006  Maricultura FE011320 26/7/2006 26/7/2011 
Manguezal de itacuruçá - 

muriqui 

Realizar a atividade de cultivo de 
ostras, mexilhões e coquiles, na baía 
de sepetiba 

TÂNIA MARA 
SILVEIRA FEIJÓ 

069.535.557-00 E-07/201729/2006  Maricultura FE011316 26/7/2006 26/7/2011 
Manguezal de itacuruçá - 

itacuruçá 

Realizar a atividade de cultivo de 
ostras, mexilhões e coquiles, na baía 

de sepetiba 

 

Quadro 7: Informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Mendes 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

DYE CHEMICAL 
SOLUTIONS 

INDUSTRIA E 
COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS 

LTDA 

09.552.406/0001-51 E-07/202282/2008  
PRODUÇÃO 

DE CORANTES 
IN000928 27/10/2009 27/10/2014 

Rua dr jayme siciliano, 1129 
- centro 

Para realizar a atividade de produção 
de corantes diazóicos para utilização 
em indústria de papel 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/203644/2002  UN002136 FE012004 28/11/2006 28/11/2011 
Estrada danísio semerário, 

s/n - morsing 
Operar a subestação de energia 
elétrica denominada morsing 

LIGHT SERVIÇOS DE 

ELETRICIDADE S/A 
60.444.437/0001-46 E-07/203658/2002  UN002142 FE011327 11/7/2006 11/7/2011 

Av. Governador roberto 
silveira, esquina com rua 
belo horizonte - centro 

Operar unidade de distribuição de 

energia elétrica – subestação mendes 
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Quadro 8:Informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Miguel Pereira 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

CARLOS AUGUSTO 
SIQUEIRA OLIVA – ME 

 
31.879.539/0001-96 E-07/201245/2006  

Fabricação de 
artefatos de 

cimento 
FE011166 22/6/2006 22/6/2011 

Rua santa bárbara, 2.375 - 
fazenda conceição - arcadia 

Realizar a atividade de fabricação de 
artefatos de cimento 

ITAMA 
AGROPECUÁRIA 
COMERCIAL E 

INDUSTRIAL LTDA 

28.838.340/0001-05 E-07/202608/2004  
Engarrafamento 

de bebidas 
FE014905 24/10/2008 24/10/2013 

Estrada paty petrópolis, 
1655 - km 12 - cruz das 

almas 

Realizar as atividades de 

captação, engarrafamento e 
distribuição de água mineral a 
partir de captação profunda e 
superficial na fonte santo 
antônio 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/204903/2002  Un002832 FE011326 11/7/2006 11/7/2011 
Rua osório de almeida, 137 - 

governador portela 

Operar unidade de distribuição 
de energia elétrica – subestação 
governador portela 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/204905/2002  Un003426 FE012559 13/4/2007 13/4/2012 
Avenida cesar lates, s/nº - 

miguel pereira 

Operar a substação de energia 
elétrica denominada miguel 

pereira 

SANTOS HENRIQUES 
COMÉRCIO DE 

CEVADA LTDA - ME 
05.011.982/0001-30 E-07/200661/2004  Un007102 FE008200 22/3/2005 22/3/2010 

Avenida césar lattes, 407 - - 
centro 

Realizar o transporte de 
levedura, bagaço de malte e terra 
de infunsória 

Quadro 9: Informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Nova Iguaçu. 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

AGENA RESINAS E 
COLAS LTDA 

33.632.464/0001-70 E-07/202481/2001  
Fabricação de 

sabões e 
detergentes 

FE012502 22/3/2007 22/3/2012 
Estrada da antártica, 3123 - 

santa rita 

Realizar a atividade de 
fabricação de produtos químicos 
para processo de limpeza 
industrial, tratamento de metais e 
solventes 

ANODIBRAS - 
ANODIZAÇÃO E 

COMÉRCIO DE METAIS 
LTDA - ME 

06.913.893/0001-42 E-07/201178/2007    IN000468 24/7/2009 24/7/2014 
Rua maria leopoldina, 158 - 

parte - prata 
Para realizar a atividade de 
anodização de perfis de alumínio 
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ARTE TRIGOLI BAZAR 
E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÕES LTDA 

04.048.226/0001-13 E-07/200936/2005  Un007346 FE013387 5/10/2007 5/10/2012 
Rua vinte e um, 1.331 - 
parque das palmeiras 

Realizar as atividades de coleta 
e transporte de resíduos não 
perigosos classe iib (entulho de 
obras) e de material de 
construção (saibro, areia, pó de 
pedra e pedra britada) 

AUTO IGUAÇU LTDA 30.741.524/0001-02 E-07/201958/2001    FE010708 10/4/2006 10/4/2011 
Av. Getúlio de moura, 320 - 

centro 

Realizar serviços de reparos 
mecãnicos e elétricos, 
lanternagem e pintura de 
veículos automotores 

BELFUS 
INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA 

68.736.289/0001-45 E-07/200983/2001    FE012795 21/5/2007 21/5/2012 
Avenida coelho da rocha, 

2095 - quadra 68 - mesquita 

Operar estação de tratamento de 
esgotos sanitários, em nível 
secundário, com vazão média de 
65,6 m³/dia e concentração de 
carga orgânica de 22,1 kg/dia de 
dbo 

BERGITEX INDÚSTRIA 
TEXTIL LTDA 

33.909.508/0001-66 E-07/200277/2005  Un006977 FE010676 27/3/2006 27/3/2011 
Estrada luiz mário rocha 

lima, 2320 - austin 

 
 
Realizar as atividades de fiação, 
tecelagem, tinturaria e 
estamparia de fios e tecidos 
 

BESOURO VEÍCULOS 
LTDA 

34.029.967/0005-41 E-07/201213/2005  Un007442 FE009690 8/11/2005 8/11/2010 
Rodovia presidente dutra, 
15380 - jardim esplanada 

Realizar serviços de reparos 
mecânicos, lavagem, 
lubrificação, lanternagem e 
pintura de veículos automotores 

BRASMIX 
ENGENHARIA DE 
CONCRETO S/A 

18.710.988/0034-06 E-07/201143/2004  Un005422 FE006025 16/8/2005 16/8/2010 
Estrada são josé, s/nº - 

comendador soares 

Realizar a atividade de 
fabricação de concreto pré-
misturado 

CARIOCA CHRISTIANI 

NIELSEN 
ENGENHARIA S/A 

40.450.769/0012-89 E-07/201253/2005  Un007547 FE008749 17/8/2005 17/8/2010 
Avenida abílio augusto 
távora, 4.501 - alvorada 

Realizar a atividade de concreto 

betuminoso usinado a quente 
(cbqu) 

CARREFOUR 
COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA 
45.543.915/0296-78 E-07/200949/2001  

Posto de 
abastecimento 

FE014674 28/8/2008 8/7/2013 
Rua alan kardec, 464 - parte 

- maria da luz 
Operar posto de abastecimento 
de combustíveis líquidos 

CENTRAL DE 
TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS NOVA 

IGUAÇU S.A. 

07.085.695/0002-81 E-07/200029/2007  Aterro sanitário FE013053 26/7/2007 26/7/2012 
Estrada de adrianópolis, 

5213 - santa rita 

Operar sistema de abastecimento 

com óleo diesel de sua frota de 
veículos e máquinas 
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CENTRAL DE 
TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS NOVA 

IGUAÇU S.A. 

07.085.695/0002-81 E-07/200153/2003  Aterro sanitário FE009626 22/9/2005 22/9/2010 
Estrada de adrianópolis, 

5213 - santa rita 

Operar a instalação relativa à 
atividade de aterro sanitário de 
resíduos urbanos 

CENTRAL DE 
TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS NOVA 

IGUAÇU S.A. 

07.085.695/0002-81 E-07/200369/2008  Aterro sanitário FE014453 9/7/2008 9/7/2013 
Estrada de adrianópolis, 

5213 - santa rita 

Operar nova unidade de aterro 
sanitário, para resíduos sólidos 
urbanos 

CENTRAL DE 

TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS NOVA 

IGUAÇU S.A. 

07.085.695/0002-81 E-07/202999/2005  Aterro sanitário FE010225 29/12/2005 29/12/2010 
Estrada de adrianópolis, 

5213 - santa rita 

Operar aterro de resíduos sólidos 
industriais classe ii, com área 
total de 117.000 m² 

CENTRAL DE 
TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS NOVA 

IGUAÇU S.A. 

07.085.695/0002-81 E-07/200068/2009  
Estação de 

tratamento de 
chorume 

IN000179 14/5/2009 14/5/2014 
Estrada de adrianópolis, 

5213 - santa rita 

Para operar a estação de 
tratamento de efluentes líquidos 
– chorume, esgoto sanitário e 

efluente do laboratório químico 

CENTRAL DE 
TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS NOVA 

IGUAÇU S.A. 

07.085.695/0002-81 E-07/202958/2007  
Lavagem e 
lubrificação 

FE013681 4/1/2008 4/1/2013 
Estrada de adrianópolis, 

5213 - santa rita 

Realizar as atividades de 
lavagem e lubrificação de 
veículos da frota própria 

CENTRAL DE 
TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS NOVA 

IGUAÇU S.A. 

07.085.695/0001-09 E-07/203043/2004  
Transporte de 
resíduos de 

saúde 
FE009520 11/10/2005 11/10/2010 

Estrada adrianópolis - 5213 - 
adrianopolis 

Realizar a atividade de 
transporte fracionado de 
resíduos de serviços de saúde 
dos grupos a e e, definidos na 
resolução da diretoria colegiada 

da anvisa rdc nº 306/04 

CENTRO DE 
RECREAÇÃO 

PARADISO LTDA 
06.020.056/0001-94 E-07/204035/2006  Ete FE012776 16/5/2007 16/5/2012 

Estrada de mato grosso, 
1.000 - parte - cabuçu 

Operar estação de tratamento de 
esgotos sanitários, em nível 
secundário com vazão média de 
102,50m³/d e concentração de 

carga orgânica de 102,50 kg/d 
de dbo. 

COMPANHIA 
DISTRIBUIDORA DE 

G'AS DO RIO DE 
JANEIRO - CEG 

33.938.119/0002-40 E-07/200785/2005  Un005238 FE011621 22/8/2006 22/8/2011 

Entre o ramal existente na 
rua oliveiros rodrigues alves 
e a rua marupiara, passando 

pela rua coronel peixoto - 
jardim iguaçu 

Operar ramal de distribuição de 
gás natural e respectiva estação 
de medição, para abastecer o 
posto imperatriz 

CONCREVIT 
CONCRETO VITÓRIA 

LTDA. 
27.364.421/0023-63 E-07/203963/2004  Un006617 FE007580 16/8/2005 16/8/2010 

Rodovia presidente dutra, 
13.005 - km 13 - - vila nova 

Realizar a atividade de produção 
de concreto pré-misturado 
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Quadro 10: Informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Paracambi 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

AUTO POSTO 
ALTERNATIVO LTDA 

04.368.639/0001-85 E-07/203370/2001  
Postos de 
serviço 

FE012378 5/3/2007 5/3/2012 
Rodovia rj-127 - lotes 81, 83 
e 101 do loteamento vila são 

josé - guarajuba 

Operar posto de abastecimento de 
combustíveis líquidos e gnv 

EASYTEC INDÚTRIA E 
COMÉRCIO LTDA ME 

00.862.567/0001-77 E-07/201860/2006  Usinagem FE012498 23/3/2007 23/3/2012 
Rua ely do amparo, s/nº - 

lote 5 - condomínio 
industrial - guarajuba 

Realizar serviços de caldeiraria, 
usinagem e serralheria industrial 

INDÚSTRIAS DE 
ARAME PARACAMBI 

LTDA 
32.405.581/0002-19 E-07/200554/1996  

Produção 
trefilados 

FE013352 3/10/2007 3/10/2012 
Estrada rj 127 - km 9,5 - s/n 

- lages 

Realizar a atividade de produção 
de arames diversos, acabamento 
metálico de superfície 

MINERVA S.A. 67.620.377/0042-92 E-07/204415/2006  
Produção de 

energia elétrica 
IN000452 6/8/2009 27/7/2012 

Rua doutor plínio casado, 
271 - centro 

Para operar a usina hidrelétrica 
cascata 

MINERVA S.A. 67.620.377/0042-92 E-07/204416/2006  
Produção de 

energia elétrica 
IN000479 6/8/2009 27/7/2012 

Rodovia rj-127, 15701 - 
retiro 

Para operar a usina hidrelétrica 
serra 

POSTO LAGEENSE RJ 

127 LTDA. 
03.950.921/0001-03 E-07/200159/2004  UN001839 FE011032 17/5/2006 17/5/2010 Estrada rj-127, 9.999 - lages 

Operar posto de abastecimento 

de combustíveis líquidos 

PRIMOS SIMÕES 
EXTRAÇÃO E 

COMÉRCIO DE AREIA 
LTDA 

03.633.811/0001-18 E-07/200898/2000  

EXTRAÇÃO 
DE AREIA EM 
RIO - DNPM 

890456/07 

FE014259 5/6/2008 5/6/2011 
LEITO DO RIBEIRÃO 

DAS LAGES - COROADO 

REALIZAR A ATIVIDADE 
DE EXTRAÇÃO DE AREIA 
NO LEITO DO RIBEIRÃO DA 
LAGES, EM ÁREA DE 28,50 

HECTARES, CONFORME 
PROCESSO Nº 890.456/07 DO 
DNPM 

Quadro 11: Informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Piraí 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

CEG RIO S/A 01.695.370/0001-53 E-07/200395/1999  Gasodutos FE010089 1/12/2005 1/12/2010 Rodovia RJ-145 
Operar ramal de distribuição de 
gás natural 

CEG RIO S/A 01.695.370/0001-53 E-07/203468/2003  

Produção e 
distribuição de 

gás canalizado – 
exclus 

FE009485 6/09/2005 6/09/2010 Rodovia RJ -145 
Operar ramal de distribuição de 
gás para a cervejaria Cintra 
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CERÂMICA ARROZAL 
LTDA 

31.422.934/0001-45 E-07/200505/2000  
Fabricação de 
artefatos de 
barro cozido 

IN000194 20/05/2009 20/04/2014 
Estrada pinheira arrozal km 

10 
Fabricação de 1 milhão de 
tijolos por mês 

CERVEJARIAS CINTRA 
INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA 
02.125.403/0001-92 E-07/203744/2005  

Compostagem 
de lodo da etdi 

FE011120 7/06/2006 7/06/2011 
Rodovia presidente Dutra 

km 236 

Realizar atividades de 

compostagem orgânica de lodo 
biológico classe II proveniente 
da estação de tratamentos de 
fluentes liquidos 

IFER INDÚSTRIA 
METALÚRGICA DO RIO 

LTDA 
07.508.798/0001-26 E-07/202895/2006  Usinagem FE013556 14/11/2007 14/11/2012 

Rua jumecy rodrigues 
gomes, 380 - condomínio 
industrial de piraí - centro 

Realizar as atividades de 

fabricação e comercialização de 
componentes metálicos e 
plásticos 

IMERYS DO BRASIL 
COMÉRCIO DE 
EXTRAÇÃO DE 

MINÉRIOS LTDA 

61.327.904/0017-88 E-07/202447/2003  

Produção de 
produtos 
químicos 

inorgânicos 
(äcidos, 

FE010303 2/03/2006 2/03/2011 
Avenida darcy vargas, 325 - 

parte - santanésia 

Realizar as atividades de 
fabricação de carbonato de 
cálcio e transporte de resíduos 
de hidróxido de cálcio 

J.R.O. PAVIMENTAÇÃO 
LTDA 

02.020.732/0001-79 E-07/203862/2002  Un006189 FE013957 13/03/2008 13/03/2013 
Estrada municipal pi - 02, 

área b1 - condomínio 
industrial - arrozal 

Realizar a atividade de 
fabricação de concreto 
betuminoso usinado a quente 

(cbuq) 

L.P.Z. ARTEFATOS DE 
MADEIRAS E 

SERVIÇOS LTDA 
00.582.135/0001-02 E-07/201925/2001  

Produtos de 
madeira 

resserrada 
(tábuas, barrotes, 

FE011337 12/07/2006 12/07/2011 
Estrada hugo lengruber 

portugal, 168 - santanésia 

Realizar a atividade de 
fabricação de pallets e 
embalagens em madeira 

LEONARDO 
NOGUEIRA DE SOUZA 

ME 
04.693.011/0001-55 E-07/200240/2005  Un006875 FE007895 20/04/2005 20/04/2010 

Rua theodora barbosa 
ribeira, 168 - arrozal 

Realizar as atividades de coleta, 
transporte e comercialização de 
materiais de construção e de 
tijolo 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/200073/2004  
Estocagem de 

produtos 
FE015209 23/12/2008 23/12/2013 

Usina elevatória de vigário - 
centro 

Realizar a atividade de 
armazenamento temporário de 
resíduos perigosos e não 
perigosos provenientes das 
operações da usina elevatória do 
sistema de geração de energia 

elétrica 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/200691/2003  

Montagem e 
instalação de 
máquinas e 

equipamentos p 

FE011323 11/07/2006 11/07/2011 
Rua quinze de novembro, 

370 - centro 

Operar unidade de distribuição 
de energia elétrica – subestação 
piraí 
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LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/200692/2003  

Montagem e 
instalação de 
máquinas e 

equipamentos p 

FE012574 13/04/2007 13/04/2012 
Avenida ary parreiras, 7260 

- santanésia 
Operar a substação de energia 
elétrica denominada santanésia 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/201515/2001  

Montagem e 
instalação de 
máquinas e 

equipamentos p 

FE012790 17/05/2007 17/05/2012 
Estrada chico ilhéus, s/nº - 

varjão 
Operar a subestação de energia 
elétrica denominado montanhês 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/502629/2009  

Subestação de 

energia elétrica - 
vila santa rosa 

IN000668 28/08/2009 28/08/2014 Vila santa rosa, s/n° - fontes 
Para operar subestação de 
energia elétrica sesd santa rosa 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/203661/2002  Un002140 FE011993 28/11/2006 28/11/2011 
Estrada do arrozal, s/n - - 

arrozal 
Operar a subestação de energia 
elétrica denominada arrozal 

MADRUGADÃO POSTO 
DE SERVIÇOS LTDA 

07.096.912/0001-58 E-07/203781/2005  
Sede - posto de 

serviços 
FE011031 17/05/2006 17/05/2011 

Rodovia presidente dutra, 
79.831 - km 243 - jaqueira 

Operar posto de abastecimento 
de combustíveis líquidos 

MASGOVI INDÚSTRIA 
COMÉRCIO SERVIÇOS 

IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 

01.859.823/0002-10 E-07/201653/2006  
Produção do 

café torrado 
IN000745 22/09/2009 22/09/2014 

Rua capitão manoel torres, 

1300 - santa tereza 

Para realizar as atividades de 
torrefação e moagem de café e 

de fracionamento de leite em pó, 
com adição de nutrientes 

PANTANAL 
INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE 

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA 

07.112.439/0001-55 E-07/202878/2005  
Cozimento e 

envase de 

palmito 

IN000315 23/06/2009 23/06/2014 
Estrada piraí - pinheiral, rj-

122, km 12971 - varjão 

As atividades de beneficiamento 
e comercialização de palmito 

pupunha 

PETROBRAS 
TRANSPORTE S/A - 

TRANSPETRO 
02.709.449/0002-30 E-07/202802/2004  Un002500 FE008128 15/03/2005 15/03/2010 

Rodovia piraí - barra do 
piraí (rj-145), km 07 - - 

fazenda são josé da união 

Operar ponto de entrega de gás 
natural 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PIRAÍ 

29.141.322/0001-32 E-07/201918/2001  Un001754 FE013100 30/07/2007 30/07/2012 
Rodovia presidente dutra, 

km 249 - arrozal 

Operar aterro sanitário de 
resíduos urbanos, célula de 
resíduos de serviços de saúde e 
células de tratamento de 
resíduos de limpeza de fossas 

SANTANA DE PIRAÍ 
INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA 
01.728.820/0001-67 E-07/203032/2003  

Pisos de 

concreto 
FE013839 28/02/2008 28/02/2013 

Rua capitão manoel torres, 

1680 - santa tereza 

Realizar as atividades de 
fabricação e comercialização de 
artefatos de concreto 

SINASC - 
SINALIZAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE 
RODOVIAS LTDA 

80.700.024/0001-92 E-07/201693/2003  

Sinalização de 
tráfego em 
rodovias, 

ferrovias e ce 

FE010054 8/12/2005 8/12/2010 
Jumecy rodrigues gomes, 

100 - centro 

Realizar a atividade de 
confecção de placas de 
sinalização rodoviária 
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TECNOCELL 
INDUSTRIAL LTDA 

01.527.909/0002-46 E-07/200562/2002  
Fabricação de 

espuma de 
material plástico 

FE010567 27/03/2006 27/03/2011 
Rodovia rj-145, km 28,5 - 

enseada das garças 

Realizar a atividade de 
fabricação, transformação e 
moldagem de poliestireno 
expansível (eps) 

 

Quadro 12: Informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Queimados 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

AREAL CAMPO 

ALEGRE LTDA 
03.545.701/0002-85 E-07/502161/2009  

Extração de 
areia - dnpm 
890.092/2008 

IN000602 17/8/2009 17/8/2012 
Estrada caramujos, 46 - 

vila central 

Para extração de areia em cava 
em área de 50 hectares, 

conforme processo n° 
890.092/08 do dnpm 

AUTO POSTO 
QUEIMADOS RIO LTDA 

06.112.829/0001-62 E-07/203346/2005  Un005940 FE014717 25/8/2008 25/8/2013 
Rua naldy - lotes 01 a 06 - 

quadra 10 - jardim do 
trevo 

Operar posto de abastecimento 
de combustíveis líquidos e gnv 

CERÂMICA VULCÃO 
LTDA 

30.748.826/0001-02 E-07/202584/2004  Un006048 FE010162 20/12/2005 20/10/2010 
Estrada campo alegre, 200 

- campo alegre 

Realizar as atividades de 
fabricação de tijolos cerâmicos, 
com incorporação de resíduos 
industriais, e de benficiamento 
de madeira não contaminada, 

para queima 

COMENDADOR 
COMÉRCIO DE 

QUADROS LTDA 
74.177.239/0001-78 E-07/202488/2001  

Fabricação de 
molduras de 

madeira 
FE009659 3/11/2005 3/11/2010 

Rua camapuam, 117/118 - 
vila coimbra 

Realizar a atividade de 
fabricação de molduras de 
madeira 

DECA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE 

MATERIAIS 
SANITÁRIOS LTDA 

08.806.318/0002-57 E-07/200234/1997  
Fabricação de 

louças 
FE013429 18/10/2007 1/6/2011 

Rodovia presidente dutra, 
km 197 - distrito industrial 

Realizar a atividade de 
fabricação de louças sanitárias 

esmaltadas 

ILHA DOS MINEIROS 
EXTRAÇÃO MINERAL 

LTDA 
06.305.465/0001-37 E-07/202033/2005  

Extração de 
saibro - dnpm 

890231/05 
FE010174 27/12/2005 27/12/2010 

Rodovia presidente dutra, 
km 197 - parte - fazenda 

ilha dos mineiros 

Realizar a atividade de extração 

de saibro, em área de 18,17 ha, 
conforme processo nº 890231/05 
do dnpm 
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ILHA DOS MINEIROS 
EXTRAÇÃO MINERAL 

LTDA 
06.305.465/0001-37 E-07/200820/2007  

Extração de 
saibro - dnpm 

890570/06 
FE012789 17/5/2007 17/5/2012 

Rodovia presidente dutra, 
km 197,5 - parte - fazenda 

ilha dos mineiros 

Realizar a atividade de extração 
de saibro, em área de 11 ha, 
conforme processo nº 
890.570/06 do dnpm 

INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE 

COSMÉTICOS RELUZ 
LTDA -ME 

29.641.982/0001-82 E-07/202732/2006  
Indústria de 
comésticos 

FE015037 4/11/2008 4/11/2013 
Rua e, s/n - lote 12 da 

quadra 03 - distrito 
industrial de queimados 

Realizar a atividade de 
fabricação de cosméticos e 
produtos de higiene pessoal 

JOLIMODE ROUPAS 
S/A 

33.016.494/0015-57 E-07/201177/2003  Un003410 FE003557  4/10/2005 4/10/2010 
Rodovia presidente dutra, 

km 190 - vila são joão 

Realizar as atividades de 

confecção e beneficiamento de 
tecidos e malhas elásticas e não 
elásticas 

JRM21 INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE 
PLÁSTICOS E 

RECICLAGEM LTDA 

07.736.664/0001-62 E-07/202147/2006  
Reciclagem de 

material plástico 
FE011566 11/8/2006 11/8/2011 

Rodovia presidente dutra, 
km 197,5 - rua e - quadra 

9 - lotes 4/5 - distrito 

industrial 

Realizar a atividade de 
reciclagem de material plástico 
(garrafas pet) 

KNAUF DO BRASIL 
LTDA 

02.082.558/0001-99 E-07/200661/2005  Un007302 FE011819 18/10/2006 18/10/2011 
Rodovia presidente dutra, 

km 198,5 - jardim 
marajoara 

Realizar a atividade de 
fabricação de chapas de gesso 
acartonado e perfis metálicos 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/203193/2002  
Subestação 

cabuçu 
FE001525 12/6/2003 12/6/2008 

Rua do rosário, s/n - 
cabuçu 

Distribuição de energia elétrica - 
subestação cabuçu. 

LIGHT SERVIÇOS DE 

ELETRICIDADE S/A 
60.444.437/0001-46 E-07/203193/2002  

Subestação 

cabuçu 
FE015374 9/1/2009 9/1/2014 

Rua do rosário, s/n - 

cabuçu 

Operar subestação de energia 

elétrica – sesd cabuçu 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/202699/2002  Un003042 IN000661 28/8/2009 28/8/2014 
Estrada do cabuçu, 22 - 

queimados 
Para operar a subestação de 
energia elétrica setd queimados 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/203650/2002  Un003522 FE003672 17/12/2003 17/12/2008 

Avenida de acesso ao 
distrito industrial, s/n - 

distrito industrial de 
queimados 

Distribuição de energia elétrica - 
subestação campo alegre 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/203803/2003  Un004781 FE005205 18/3/2005 18/3/2010 
Rua cabo virgílio do 

prado, 116 - vila nascente 
- santa clara 

Operar a subestação de energia 
elétrica de santa clara 
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MAHLE HIRSCHVOGEL 
FORJAS S.A. 

33.035.130/0001-19 E-07/202756/2006  Un000008 FE011860 13/11/2006 13/11/2011 
Rodovia presidente dutra, 

12.240 - km 190 - bela 
vista 

Operar a linha de transmissão e 
subestação de energia elétrica 
para fornecimento à própria 
indústria 

MONTREBLANT 
CONSTRUTORA LTDA 

04.230.994/0001-93 E-07/204276/2006  Ete FE012470 23/3/2007 23/3/2012 
Estrada olegário dias , área 
"a-1" - jardim são miguel 

Operar estação de tratamentro de 
esgotos sanitários, em nível 
secundário, com vazão média de 
120 m³/d com concentração de 
carga orgânica de 45 kg/d de 
dbo 

MULTIBLOCO 
INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE 
ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA 

31.269.012/0001-40 E-07/201530/2001  Principal FE013252 10/9/2007 10/9/2012 
Rodovia presidente dutra, 

km 197 - rua c, 270 - 
distrito industrial 

Realizar a atividade de 
fabricação de artefatos de 
concreto – manilhas, blocos, 

pisos e meios-fios 

NEBRASKA 
INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA 
57.910.622/0002-55 E-07/200753/2005  Un007362 FE012421 9/3/2007 9/3/2012 

Rua e - quadra 08 - lotes 1 
e 2 - distrito industrial de 

queimados 

Realizar a atividade de fundição 
de peças de ferro e aço 

SAINT-GOBAIN 
QUARTZOLIT LTDA 

60.729.795/0014-10 E-07/200894/2005  Un005780 FE008466 23/9/2005 23/9/2010 
Rua e, lotes 12/13 - quadra 

2 - distrito industrial de 

queimados 

Realizar a atividade de 
fabricação de argamassas 

SANES BRASIL 
AGROINDUSTRIAL 

LTDA 
03.718.276/0001-06 E-07/200484/2006  

Armazenamento 
e comerc. De 

produtos 
alimentícios 

FE015016 12/12/2008 12/12/2013 
Avenida de acesso, s/n - 

lote 3 - quadra 10 - distrito 
industrial 

Realizar as atividades de 
armazenamento e 
comercialização de produtos 
alimentícios 

STAR BOATS 
INDÚSTRIA NÁUTICA 

LTDA 
02.545.214/0001-79 E-07/200914/2002  

Construção de 

embarcações 
FE010552 7/3/2006 7/3/2011 

Avenida do acesso, 174 - 

distrito industrial 

Realizar a atividade de 
fabricação de embarcações de 
fibra de vidro 

SUPERFÍCIE ARTE 
METAL LTDA 

02.642.637/0001-07 E-07/202222/2000  
Serviço de 

galvanotécnica 
FE015229 18/12/2008 18/12/2013 

Rua santa vitória, 115 - 
jardim riachão 

Realizar a atividade de 
fabricação de peças em ferro e 
aço inoxidável 

WORK SHORE 

INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA 

02.690.589/0001-22 E-07/200913/2002  
Construção de 
embarcações 

FE010544 7/3/2006 7/3/2011 
Avenida do acesso, 172 - 

distrito industrial 

Realizar as atividades de 

montagem e acabamento de 
embarcações de fibra de vidro 
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Quadro 13: Informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Rio Claro 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

DAMIL EMPRESA DE 
MINERAÇÃO LTDA 

31.967.201/0001-96 E-07/203334/2004  UN006813 FE011497 3/08/2006 3/08/2011 
Antiga estrada rio-são 

paulo, km 97 - passa três 

Realizar as atividades de 
extração, envase e 
comercialização de água 
mineral, conforme processo nº 
4.561/52 do dnpm e decreto de 
lavra nº 35.093 de 19.02.54 

 

 

Quadro 14: Informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Seropédica 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

A. N. VILELA 

MINERAÇÃO – ME 
01.938.079/0001-69 E-07/202088/2005  

Extração de 
areia - dnpm 
890392/01 

FE010094 12/12/2005 12/12/2010 
Reta dos 500, lotes 593 e 

594 - piranema 

Realizar a atividade de extração 
de areia em cavas, em área de 

8,19 ha, conforme processo nº 
890392/01 do dnpm 

A21 MINERAÇÃO LTDA 07.292.684/0001-91 E-07/201783/2008  

Extração/benefic
iamento de 

granito - 
dnpm890719/89 

FE015216 18/12/2008 18/12/2013 

Estrada miguel pereira (rj-
125), altura do km 06 - 

gleba pau cheiroso, lote 40 
- santa alice 

Realizar as atividades de 
extração e britagem de granito 
em área de 47,69 hectares, 
conforme processo n° 
890.719/89 do dnpm 

AREAL BARUQUE DE 
SEROPÉDICA LTDA ME 

07.724.973/0001-12 E-07/202281/2006  
Extração - dnpm 

890.273/07 
FE012022 10/1/2007 10/1/2010 

Estrada rj-99, sn - lote 641 
- piranema 

Realizar a atividade de extração 
de areia em cava, em área de 
9,89ha conforme processo nº 

890159/05 

AREAL DO TEMPO 
LTDA 

68.680.057/0001-12 E-07/201102/2001  
Extração de 

areia em cava - 

dnpm 890225/03 

IN000400 6/7/2009 6/7/2010 
Estrada dos bandeirantes - 

lote 478 - piranema 

Para operar a atividade de 
extração de areia para 
construção civil, referente aos 
processos do dnpm nº. 

890.255/03, 890.479/06 e 
890.291/06, para uma superfície 
total de 19,92 hectares 
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AREAL FERNANDES E 
CARDOSO LTDA 

02.569.247/0001-59 E-07/202128/2005  
Extração de 

areia 
FE010265 23/1/2006 23/1/2011 

Estrada de piranema, 618 - 
fundos - piranema 

Realizar a atividade de extração 
de areia em cava, em área de 
2,12 ha, conforme processo nº 
890142/04 do dnpm 

AREAL GRÃO DE 
AREIA LTDA 

36.541.704/0001-19 E-07/203380/2006  
Extração de 

areia 
FE012576 12/4/2007 12/4/2010 

Reta dos 400, lote 479 - 
piranema 

Realizar a atividade de extração 
de areia em cava, em área de 
16,24 ha, conforme nº 
890154/99 do dnpm 

AREAL IMPERADOR 
DE ITAGUAÍ LTDA 

35.759.117/0001-38 E-07/203925/2004  
Extração de 

areia em cava - 
dnpm 890293/06 

FE007819 4/5/2005 4/5/2008 
Estrada reta de piranema 
(rj-99), s/n - lote 639 - 

piranema 

Operar a atividade de extração 

de areia em cava, em área de 
9,36 ha, conforme processo nº 
890453/0 

AREAL IRMÃOS 
UNIDOS LTDA 

36.112.720/0001-96 E-07/203017/2007  
Extração de 
areia - dnpm 
890251/02 

FE013655 26/12/2007 26/12/2010 
Estrada reta de piranema, 
lotes 649 e 650 - piranema 

Realizar a atividade de extração 
de areia em cava, em área de 
13,42 ha, conforme processo nº 

890.251/02 do dnpm 

AREAL 
LUCIANDERSON LTDA 

36.098.762/0001-10 E-07/201948/2000  
Extração de 

areia 
FE010269 16/1/2006 16/1/2011 

Estrada de piranema, lotes 
614 e 615 - piranema 

Implantar a atividade de 
extração de areia em cava, em 
área de 7,35 ha, conforme 
processo nº 890053/05 do dnpm 

AREAL MISSOURI 
LTDA – ME 

06.912.064/0001-45 E-07/204014/2006  
Extração de 
areia - dnpm 
890067/95 

FE012579 12/4/2007 12/4/2010 
Reta do piranema (rj-099), 

lote 624 - piranema 

Realizar a extração de areia em 
cava, em área de 4 ha, conforme 
processo nº 890067/95 do dnpm 

AREAL PONTO DOS 500 
LTDA 

28.862.126/0001-94 E-07/200406/2005  Un007028 FE008106 23/8/2005 23/8/2010 
Estrada reta dos 500, s/nº - 

lote 568 - - piranema 

Realizar a atividade de extração 

de areia em cava, em área de 
5,87 ha, conforme processo nº 
890507/02 do dnpm 

AREAL SANTOBAIA 
LTDA 

36.438.505/0001-80 E-07/202406/2004  Un005996 FE010238 6/1/2006 6/1/2011 
Rua reta de piranema, 

lotes 635 a 638 - piranema 

Realizar a atividade de extração 
de areia em cava, em área de 
20,25 ha, conforme processo nº 
890762/98 do dnpm 

AREAL VALE DAS 
ANDORINHAS LTDA 

01.968.173/0001-60 E-07/200132/2001    FE013666 2/1/2008 2/1/2011 
Rua cândida maria da 

conceição, 599 - campo 
lindo 

Realizar a atividade de extração 
de areia em cava, em área de 
2,99 ha, conforme processo nº 
890.460/06 do dnpm 
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AREAL W C M LTDA 02.477.202/0001-54 E-07/203185/2004  Un006329 FE009644 
 

26/10/2005 
26/10/2010 

Reta dos 400, lote 483 - 
piranema 

Realizar a atividade de extração 
de areia em cavas, em área de 
2,00 ha, conforme processo nº 
890.474/04 do dnpm 

AREIAS BRANCAS DE 
ITAGUAÍ LTDA 

31.634.652/0001-01 E-07/201810/2000  
Extração de 

areia 
FE010258 12/1/2006 12/1/2011 

Rua reta dos 500, lote 587 
- piranema 

Realizar a atividade de extração 
de areia em cava, em área de 
8,75 ha, conforme processo nº 
890221/05 do dnpm 

AUTO POSTO E 

POUSADA RURAL DE 
PIRANEMA LTDA 

05.142.318/0001-20 E-07/200526/2004  

Un001365 - 

posto de 
combustíveis 

FE010465 14/3/2006 14/3/2011 

Rodovia br-465, lotes 

3/4/5 - quadra 2 - campo 
lindo 

 

Operar posto de abastecimento e 
combustíveis líquidos e gnv 

CASSOL PRÉ-
FABRICADOS LTDA 

86.183.449/0010-49 E-07/200534/2004  Un005183 FE009513 7/10/2005 7/10/2010 
Reta de piranema, 627 - 

piranema 

Realizar a atividade de 
fabricação de artefatos pré-
moldados de concreto 

CERÂMICA SÃO JORGE 
DE SEROPÉDICA LTDA 

- ME 
05.336.642/0001-80 E-07/202216/2005  

Fabricação de 
telhas, tijolos e 

lajotas 
FE012868 13/6/2007 13/6/2012 

Estrada santa ângela, 400 - 

coletivo 

Realizar a atividade de 

fabricação de tijolos cerâmicos 

CONSTRUTORA E 
MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO NOVA 
SEROMAC LTDA 

03.249.928/0001-00 E-07/202342/2007  
Fabricação de 

asfaltos 
FE014157 9/5/2008 9/5/2013 

Rua josé graça leite s/nº 
esquina com antiga estrada 

rio-são paulo (0,1 km) - 
viúva graça 

 
Realizar a atividade de 

fabricação de concreto 
betuminoso usinado a quente 
(cbuq) 

EMFOL - EMPRESA DE 
MINERAÇÃO FONTE 

LIMPA LTDA 
27.945.740/0001-57 E-07/202597/2003  Un000490 FE011632 23/8/2006 23/8/2011 

Rua washington luiz, s/n - 
lote 1 - quadra 18 - 

fazenda caxias 

Realizar as atividades de 

extração e beneficiamento de 
granito, em área de 40,68 
hectares, conforme processo nº 
890120/84 do dnpm 

ENGELIDER 
CONSTRUTORA E 

MINERADORA LTDA 

28.309.508/0001-95 E-07/200957/2007  
Extração de 

saibro - dnpm 

890304/06 

FE012991 10/7/2007 10/7/2012 
Antiga estrada rio-são 
paulo, km 39 - campo 

lindo 

Realizar a atividade de extração 
de saibro em área de 10,37 
hectares, conforme processo nº 
890304/06 do dnpm 

FERNANDO DA COSTA 
BAPTISTA 

596.172.847-15 E-07/200520/2005  Un007108 FE008210 5/12/2005 5/12/2010 
Reta dos 400, lote 460 - 

piranema 

Realizar a atividade de criação 
de peixes em tanques de lagoas 
de empreendimento areeiro 
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FLAPA MINERAÇÃO E 
INCORPORAÇÕES 

LTDA 
71.241.731/0003-39 E-07/201602/2005  Un007768 FE010268 19/1/2006 19/1/2011 

Rodovia rj-125, km 6 - 
estrada do carretão, 20a - 

zona rural 

Realizar a atividade de extração 
e beneficiamento de granito em 
área de 15 ha, contida em três 
áreas contíguas que totalizam 
128,08 ha, conforme portarias nº 
116, de 05.08.03, nº 117, de 
05.08.03 e nº 118, de 05.08.03 

do m.m.e. e processos nº 
890375/97, nº 890376/97 e nº 
890377/97 do dnpm 

INDUSTRIAL 
CERÂMICA SANTO 

ANTÔNIO LTDA 
29.593.456/0001-94 E-07/202406/2002  

Extração de 
argila - dnpm 

890207/02 
FE005090 11/12/2003 11/12/2008 

Estrada rio-são paulo, km 
41 - vila seropédica 

Extração de argila em área de 
43,25 ha conforme processo 
890.207/02 do dnpm 

IPÊ ENGENHARIA 
LTDA 

00.487.626/0002-55 E-07/202982/2006  
Produção de 

concreto 

betuminoso 

IN000741 17/9/2009 21/9/2012 
Rua washington luiz, lote 
1 - quadra 18 - fazenda 

caxias 

Para realizar a atividade de 
produção de concreto 
betuminoso usinado a quente 
(cbuq) 

JARDIM DAS ACÁCIAS 

MINERAÇÃO LTDA 
02.400.538/0001-19 E-07/201415/2004  

Extração de 
saibro - processo 

890.166/06 do 
dnpm 

FE013239 5/9/2007 5/9/2012 
Rua rodolfo cardoso, 42 - 

jardim das acácias 

Realizar a atividade de extração 
de saibro em área de 2 hectares, 

conforme processo nº 
890.166/06 do dnpm 

JORGE PAULO DA 
COSTA BRANCO 

012.138.097-11 E-07/200519/2005  Un007107 FE008209 5/12/2005 5/12/2010 
Reta dos 400, lote 461 - 

piranema 

 
Realizar a atividade de criação 
de peixes em tanques de lagoas 

de empreendimento areeiro 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/204649/2002  
Subestação 
seropédica 

FE002819 26/9/2003 26/9/2008 
Antiga estrada rio-são 
paulo, km 47,5 - ufrrj 

Distribuição de energia elétrica - 
subestação universidade. 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/204460/2002  Un002410 FE015426 10/1/2009 10/1/2014 
Rodovia presidente dutra, 
km 50 - rua b - são miguel 

Operar subestação de energia 
elétrica – sesd vila graça 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/200266/2000  Un007661 FE008891 25/5/2005 

 
 
 

25/5/2010 
 
 

Estrada das águas lindas, 
463 - - são miguel 

Operar a unidade de distribuição 
de energia elétrica - subestação 

seropédica 
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LUPE COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE 

PLÁSTICOS LTDA 
02.094.070/0001-81 E-07/204013/2004  Un003752 FE011987 22/11/2006 22/11/2011 

Estrada joão ferreira, 28 - 
lote 1 a da quadra a - 

fazenda caxias 

Realizar a atividade de 
fabricação de artefatos de 
plásticos 

MAC CARVALHO 

POSTO DE 
ABASTECIMENTO 

LTDA 

02.855.249/0001-04 E-07/202759/2006  
Postos de 
serviço 

FE014412 8/7/2008 8/7/2013 
Estrada rio-são paulo, 22-a 

- km 54 - santa sofia 
Operar posto de abastecimento 
de combustíveis líquidos 

MAXKLOR DO BRASIL 
LTDA 

40.370.470/0001-61 E-07/201557/1998    FE011062 25/5/2006 

 
 

25/5/2011 
 

Avenida guanabara, 106 - 
incra 

Realizar as atividades de 
revenda e transporte de produtos 

químicos e de armazenamento 
de cilindros de cloro com 
capacidade máxima de 68 kg, na 
forma de gás liqüefeito (gás sob 
pressão) 

MINERAÇÃO AGUAPEÍ 
S/A 

73.783.730/0002-60 E-07/203809/2005  
Beneficiamento 

de areia 
FE011662 29/8/2006 29/8/2011 

Rua fábio alves, 2 - 

fazenda morro grande - 
piranema 

Realizar a atividade de 

beneficiamento de areia quartzo-
feldspática 

PORTO DE CASTILHO 
EXTRAÇÃO DE AREIA 

LTDA 
02.128.698/0001-50 E-07/201242/2005  Un002278 FE008761 8/8/2005 8/8/2008 

Rua reta dos 500, lote 470 
- - campo lindo - piranema 

Realizar a atividade de extração 
de areia em cava, em área de 
5,50 ha, conforme processo nº 

890412/98 do dnpm 

SAINT-GOBAIN 
CANALIZAÇÃO LTDA 

28.672.087/0069-50 E-07/202054/2004  
Produção de 

carvão vegetal 
FE012053 13/2/2007 13/2/2012 

Rua usa, 10 - km 47 - 
antiga rodovia rio-são 

paulo - campus da ufrrj - 
centro 

Realizar a atividade de 
fabricação de carvão vegetal 

SAINT-GOBAIN 
QUARTZOLIT LTDA 

60.729.795/0015-09 E-07/200895/2005  Un006709 FE008934 3/10/2005 3/10/2010 
Reta de piranema (rj-099), 
lote rural 644 - piranema 

Realizar a atividade de secagem 
e classificação granulométrica 

de areia 

SFE - SOCIEDADE 
FLUMINENSE DE 
ENERGIA LTDA 

02.754.200/0001-65 E-07/200528/2006  
Usina 

termelétrica 
FE013743 28/1/2008 27/12/2011 

Rodovia presidente dutra, 

km 200 - jardim maracanã 

Operar a usina termelétrica a gás 
natural, com potência nominal 

de 358,9 mw, denominada ute - 
barbosa lima sobrinho 

UNIDOX INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE GASES 

LTDA 
04.394.125/0001-02 E-07/201146/2005  Un007410 FE014283 17/6/2008 17/6/2013 

Rodovia br 465, 329 - 
campo lindo 

 

 

Realizar as atividades de 
envasamento de gases e 
produção de carbureto 
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Quadro 15: Informações sobre o licenciamento de empreendimentos no município de Vassouras 

Razão Social/Nome CNPJ/CPF Processo Unidade LO n
o 

Emissão Validade Endereço Atividade 

BEE MASTER 
PRODUTOS APÍCOLAS 

LTDA 
 

07.040.670/0001-80 E-07/200742/2005  Un007361 FE012051 5/2/2007 5/2/2010 
Rodovia rj-115, 24.851 - 

são sebastião dos ferreiros 
Realizar a atividade de  
Benefeciamento de mel 

EMPRESA DE ÔNIBUS 
E TURISMO PEDRO 

ANTÔNIO LTDA 
32.403.537/0001-99 E-07/201855/2004  

Transporte 
rodoviário 

FE014764 1/10/2008 1/10/2013 
Rua agostinho de souza 
amaral, 57 - madruga 

Realizar as atividades de 
transporte rodaviário municipal 
urbano de passageiros, com 
serviços de garageamento, 
pequenas manutenções, lavagem 

e abastecimento da frota 

H.J. RODRIGUES MELO 
LTDA 

42.159.970/0004-27 E-07/200038/2006  
Usina de 
concreto 

FE013410 10/10/2007 10/10/2012 
Estrada mendes - 

vassouras (rj-127), km 45 
- ponte do rocha 

Realizar a atividade de produção 
de concreto betuminoso usinado 
a quente (cbuq) 

ICOMASAR INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA ME 
30.069.744/0001-23 E-07/204331/2002  

Madeira bruta 
desdobrada 
(pranchas, 

pranchões, táb 

FE010471 15/3/2006 15/3/2011 

Estrada rj-121, nº 375 - 
fazenda santa rita 

 
 
 

 
 

Realizar a atividade de 
desdobramento de madeira bruta 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/200690/2003  
Subestação de 
energia elétrica 

IN000667 15/9/2009 15/9/2014 
Rodovia lúcio meira, 71 - 

cananéia 
Para operar a subestação de 
energia elétrica sesd cananéia 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/203660/2002  Un002141 FE012012 28/11/2006 28/11/2011 
Rua joão carvalhido, 10 - - 

andrade pinto 

Operar a subestação de energia 
elétrica denominada andrade 
pinto 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/204125/2002  Un002247 FE011978 28/11/2006 28/11/2011 
Rodovia lúcio meira, km 

236 - centenário 
Operar a subestação de energia 
elétrica denominada centenário 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/204451/2002  Un002418 FE012010 28/11/2006 28/11/2011 
Estrada rodovia , s/nº - - 

engenheiro nóbrega 

Operar a subestação de energia 
elétrica denominada engenheiro 
nobrega 
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LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/204898/2002  Un002833 FE012613 13/4/2007 13/4/2012 
Rua ana conceição, 96 - - 

maçambará 
Operar a substação de energia 
elétrica denominada maçambara 

LIGHT SERVIÇOS DE 
ELETRICIDADE S/A 

60.444.437/0001-46 E-07/204899/2002  Un002834 FE011996 28/11/2006 28/11/2011 
Av. Marechal paulo torres, 

s/nº - - junqueira 
Operar a subestação de energia 
elétrica denominada junqueira 

NOGUEIRA DE 
CARVALHO 

INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA 

03.706.778/0001-09 E-07/201294/2005  Un007608 FE010371 6/3/2006 6/3/2011 
Rodovia rj-127, km 40 - 

lotes 01, 02 e 03 - 
pocinhos 

Realizar a atividade de 
fabricação de batatas fritas 
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